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H et Agentschap voor Buitenlandse Handel wil in de eerste plaats zijn institutionele partners har-
telijk bedanken: de FOD Buitenlandse Zaken, Flanders Investment & Trade, hub.brussels en 
AWEX, voor het vertrouwen dat ze in het Agentschap hebben gesteld door deze studie toe te ver-

trouwen. Deze publicatie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning op het gebied van zowel inhoud 
als communicatie. De samenwerking met de respectievelijke teams was bijzonder vruchtbaar.

We willen ook de Nationale Bank van België en in het bijzonder gouverneur Pierre Wunsch van harte bedanken 
voor zijn waardevolle steun. De aan het ABH ter beschikking gestelde statistieken van de buitenlandse handel 
vormden de basis van het eerste hoofdstuk. De micro-economische analyse die in hoofdstuk 2 wordt gepresen-
teerd, had niet kunnen worden uitgevoerd zonder de gegevens van de Nationale Bank van België.

Het structurele partnerschap met Eurostat heeft het mogelijk gemaakt de prestaties van verschillende landen 
objectief te vergelijken op basis van internationale gegevens.
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Een sector die immuun lijkt te zijn voor de huidige ge-
zondheidscrisis is die van farmaceutische producten. 
Dit is niet verwonderlijk, aangezien ons land een uit-
muntende reputatie geniet op het vlak van onderzoek 
naar en de productie van geneesmiddelen en vaccins. 
Per capita noteert België binnen de EU het hoogste ni-
veau van farmaceutische investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling. De sector is een schoolvoorbeeld van 
de gebundelde dynamiek tussen multinationals, lokale 
kmo’s en startups. Daarnaast heeft ons land zich de 
afgelopen jaren eveneens opgeworpen als één van ’s 
werelds belangrijkste hubs voor de verdeling en be-
voorrading van geneesmiddelen en vaccins. De export 
van Belgische ondernemingen uit deze sector bedroeg 
40,5 miljard EUR in 2020, hetzij een groei van 6,5 mil-
jard EUR (+19,1%) in vergelijking met het jaar voordien.

Zowel in de Europese Unie als in België werd de 
sterkste daling opgetekend in de uitvoer van minerale 
brandstoffen. Dat de waarde hiervan in de Belgische 
uitvoer een duik van 7,1 miljard EUR (-34,9%) nam, kwam 
doordat aan aanbodzijde de olie-oorlog tussen Rusland 
en Saoedi-Arabië in maart 2020 leidde tot een ster-
ke daling van de prijzen. Ook de vraag naar minerale 

brandstoffen viel tijdens de periode maart-mei sterk 
terug aangezien hier vanwege de ingeperkte bewe-
gingsvrijheid minder behoefte aan was. Tegen de zomer 
begonnen de olieprijzen zich langzaamaan te hers-
tellen toen landen uit de lockdown kwamen en de OPEC 
instemde met een aanzienlijke daling in de productie 
van ruwe olie. Voor ons land waren het voornamelijk de 
leveringen van minerale brandstoffen aan Nederland, 
Frankrijk en Duitsland die er afgelopen jaar op achteruit 
gingen. Als dit type van goederen buiten beschouwing 
wordt gelaten, dan bedroeg de afname van de Belgische 
export slechts 5,6% t.o.v. 2019.

De snelle verspreiding van de COVID-19 pande-
mie en de maatregelen die door de verschillende 
overheden genomen zijn om het virus in te dijken, 
hebben ernstige gevolgen voor de wereldwijde 
economie. Veel productieactiviteiten zijn bij het 
uitbreken van de crisis verstoord geworden, eerst 
in Azië en daarna in Europa, Noord-Amerika en de 
rest van de wereld. Aangezien ook de landsgren-
zen initieel op grote schaal werden gesloten, heeft 
dit geleid tot een aanzienlijke toename van de (tij-
delijke) werkloosheid en tot een sterke daling van 
de vraag naar goederen en diensten. Door haar 
centrale ligging in het hart van Europa profiteert 

België tijdens economische hoogconjunctuur mee 
van de goede prestaties in andere landen, maar 
wanneer tijdens een crisis de import en export in 
het buitenland afnemen, heeft dit ook een impact 
op de Belgische internationale handel.

De totale Belgische export van goederen is in 2020 
met 7,9% afgenomen tot 367,5 miljard EUR, terwijl 
de import er met 9,3% op achteruit ging tot 346,5 
miljard EUR. Hiermee was ons land het voorbije 
jaar zowel de vijfde belangrijkste exporteur als 
importeur van goederen binnen de Europese Unie.

Executive summary

België – Sectorale analyse
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Export
De totale Belgische export van goederen is in 2020 met 
7,9% afgenomen tot 367,5 miljard EUR. Hiermee was ons 
land afgelopen jaar de vijfde belangrijkste exporteur 
van goederen binnen de Europese Unie. Wanneer we de 
prestaties van België naast die van onze buurlanden 
plaatsen, zien we dat de uitvoer van ons land procen-
tueel gezien minder sterk is afgenomen dan die van 
Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk. De Nederlandse 
export van goederen is er evenwel in iets mindere 
mate op achteruit gegaan dan die van België. 

In vergelijking met nabij gelegen landen die over een-
zelfde exportstructuur beschikken als België is het 
beeld voor ons land echter minder positief. Zowel 
Oostenrijk, Zweden als Denemarken zagen hun uitvoer 
minder sterk afnemen dan ons land. Opmerkelijk is dat 
Ierland de waarde van haar export het voorbije jaar 
zelfs met 3,7% zag stijgen en dit omwille van het grote 
belang van chemische producten in haar exportmix.

Import
De totale Belgische import van goederen ging er in 2020 
met 9,3% op achteruit tot 346,5 miljard EUR.  Hiermee 
was ons land de vijfde voornaamste importeur van 
goederen binnen de Europese Unie.

Op het vlak van import daalde de Belgische invoer van 
goederen vanuit procentueel oogpunt sterker dan die 
van Duitsland en Nederland, die ook tijdens de crisis 
nog steeds de twee eerste plaatsen in de import in-
namen binnen de EU. Ten opzichte van Italië, Frankrijk 
en Spanje was de achteruitgang van de Belgische in-
voer dan weer beperkter. 

Daarnaast vertoonde de Oostenrijkse en Zweedse im-
port het voorbije jaar een achteruitgang van respectie-
velijk 8,7% en 7,7%, terwijl Ierland afgelopen jaar voor 
4,3% minder goederen invoerde. Denemarken liet van 
alle landen uit het vergelijkende overzicht de kleinste 
daling optekenen: de waarde van haar import viel 
slechts met 2,3% terug. 

Verder dient ook melding gemaakt te worden van het 
feit dat alle 27 landen van de Europese Unie een sterke 
toename registreerden in de import van textielartikelen 
zoals gezichtsmaskers, chirurgische maskers, wegwerp 
mondmaskers en beschermende kledij voor eenmalig 
gebruik. In 2020 voerde de Europese Unie voor bijna 20,4 
miljard EUR van dit type goederen in uit China, terwijl dit 
een jaar eerder slechts 1,3 miljard EUR was.

Internationale vergelijking

Type bedrijven getroffen door COVID-19
Bij de Nationale Bank van België werd een steekproef 
van 3.794 bedrijven verzameld met gedetailleerde 
gegevens over de export van deze ondernemingen, 
alsook informatie afkomstig van de Balanscentrale. 
De mediaan, die de drempel vormt waaronder/-bo-
ven de prestaties van de helft van de bedrijven zich 
bevinden, was hierbij de belangrijkste maatstaf. Uit de 
resultaten bleek dat voor de helft van de bedrijven de 
uitvoer in 2020 met meer dan 8,3% was afgenomen. 
Het kwart van de bedrijven dat het minst goed pres-
teerde, noteerde zelfs een exportdaling van meer dan 
26,3%. Omgekeerd realiseerde het kwart van de best 

presterende bedrijven een toename van de uitvoer met 
meer dan 8,3%.

Belgische bedrijven die actief zijn in de uitvoer van 
fruit, farmaceutische producten, dierenvoeder en le-
vende planten boekten afgelopen jaar relatief gezien 
de beste resultaten. Voor 50% van de bedrijven die in 
2019 minimaal voor 0,1 miljoen EUR aan fruit exporteer-
den, steeg de uitvoer hiervan met minstens 17,7%. Voor 
de helft van de Belgische bedrijven actief in de uit-
voer van farmaceutische producten nam de uitvoer 
met minstens 4,8% toe, terwijl dit percentage voor de 



helft van de exporteurs van dierenvoeder en levende 
planten respectievelijk 2,7% en 2,3% bedroeg.

De ondernemingen die de COVID-19 crisis tot nog toe 
het best doorstaan hebben, waren zij die exporteer-
den naar Taiwan, Denemarken en onze drie grote buur-
landen. Zo realiseerde de helft van de naar Taiwan ex-
porterende bedrijven een resultaat dat beter was dan 
een verlies aan uitvoer van 3,3%. Het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bleef evenwel 
niet zonder gevolgen: de helft van de bedrijven die 
naar dit land exporteerden, registreerde een terugval 
van de uitvoer van meer dan 19,3%.

Andere conclusies die kunnen worden getrokken op ba-
sis van de resultaten waren dat :

• de export van de grootste bedrijven de COVID-19 cri-
sis iets minder goed doorstaan heeft dan die van klei-
nere bedrijven;

• de export van bedrijven die het meest afhankelijk zijn 
van export niet in mekaar is gestuikt;

• hoe beter het bedrijfsresultaat, hoe minder de uit-
voer gedaald is in 2020;

• bedrijven met de meeste schulden (een schuldgraad 
van meer dan 20% van het eigen vermogen) hun ex-
portvolume meer zagen dalen dan die met een lagere 
schuldgraad;

• de export van bedrijven zonder reserves het meest 
getroffen is.
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Beschrijvende  

statistieken

1



Impact van de COVID-19 crisis op de in- 
en uitvoer van de Belgische sectoren

1.1

Impact van de COVID-19 crisis op de in-  
en uitvoer van de Belgische sectoren 

(Bron : Nationale Bank van België – laatste update : 17/03/2021)
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Impact van de COVID-19 crisis op de in-  
en uitvoer van de Belgische sectoren 

(Bron : Nationale Bank van België – laatste update : 17/03/2021)

O m de verspreiding van de COVID-19 pande-
mie in te dijken, hebben landen over de hele 
wereld in 2020 verschillende beperkende 

maatregelen genomen die de internationale handel in 
goederen negatief hebben beïnvloed. Door haar centra-
le ligging in het hart van West-Europa is de Belgische 
economie sterk geïntegreerd in de wereldwijde toeleve-
ringsketens die werden verstoord door de virusuitbraak: 
tijdens periodes van hoogconjunctuur kan België hier-
door mee profiteren van positieve resultaten in ande-
re landen, maar wanneer de groei van de economische 
activiteit elders vertraagt, sijpelt dat via tussenschakels 
dus ook door naar ons land.

De sector die het voorbije jaar in België ondanks 
alles de beste resultaten kon voorleggen, was die van  
farmaceutische producten (30). Dit is niet verwonder-
lijk, aangezien ons land een uitmuntende reputatie ge-
niet op het vlak van onderzoek naar geneesmiddelen 
en vaccins. Liefst 29 farmaceutische bedrijven uit de 
globale top 30 hebben vaste voet in België. Per capita 
noteert ons land binnen de EU bovendien het hoogste 
niveau van farmaceutische investeringen in onderzoek 
en ontwikkeling. De sector is een schoolvoorbeeld van 
de gebundelde dynamiek tussen multinationals, lokale 
kmo’s en start-ups. Daarnaast heeft ons land zich de 
afgelopen jaren eveneens opgeworpen als één van ’s 

1  De selectie van de tien rubrieken uit deze tabel gebeurde op basis van de 99 hoofdstukken van de Goederennomenclatuur. Voor elke 
rubriek staat dus het nummer van het desbetreffende hoofdstuk vermeld.

2  De NBB heeft aanbevolen het nationaal concept te gebruiken zodat geen rekening wordt gehouden met de activiteiten van niet-ingeze-
ten bedrijven die niet betrokken zijn bij de ondersteunende maatregelen van onze autoriteiten.

Tabel 1 : Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische export van goederen in 20201

EXPORT2

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel 
(2020 – in %)

TOTAAL 277.817,0 261.154,6 -6,0 -16.662,4 100,0

30 – Farmaceutische producten 34.016,7 40.514,2 19,1 6.497,4 15,5

…

88 – Lucht- en ruimtevaart 1.102,3 626,6 -43,2 -475,6 0,2

90 – Optische, precisie- en medische 
instrumenten 8.189,6 7.424,1 -9,3 -765,4 2,8

39 – Kunststoffen 17.188,2 16.314,1 -5,1 -874,1 6,2

84 – Machines, toestellen en 
mechanische werktuigen 19.517,9 18.086,4 -7,3 -1.431,5 6,9

72 – Gietijzer, ijzer en staal 11.704,8 9.784,7 -16,4 -1.920,1 3,7

71 – Echte en gekweekte parels, 
edelstenen en halfedelstenen, edele 
metalen en metalen geplateerd met 
edele metalen

15.930,3 13.465,4 -15,5 -2.464,8 5,2

87 – Voertuigen en onderdelen 33.933,9 31.388,3 -7,5 -2.545,7 12,0

29 – Organische chemische producten 20.959,4 18.413,3 -12,1 -2.546,2 7,1

27 – Minerale brandstoffen, aardolie 
en distillatieproducten daarvan 20.378,6 13.272,9 -34,9 -7.105,8 5,1



Impact van de COVID-19 crisis op de in- 
en uitvoer van de Belgische sectoren

werelds belangrijkste hubs voor de verdeling en be-
voorrading van geneesmiddelen en vaccins. Volgens 
de cijfers voor 2020 bedroeg de Belgische uitvoer van 
farmaceutische producten 40,5 miljard EUR. Dit is maar 
liefst 6,5 miljard EUR (+19,1%) meer dan een jaar eerder. 
Het was in de eerste plaats de uitvoer hiervan naar 
de Verenigde Staten die verantwoordelijk was voor de 
gestegen export. 

De Belgische invoer hiervan steeg niet in dezelfde mate 
als de uitvoer, maar het registreerde afgelopen jaar wel 

nog steeds een groei van bijna 3,8 miljard EUR (+12,7%). 
De toename in de Belgische invoer van farmaceutische 
producten was vooral het gevolg van de gestegen im-
port hiervan uit Italië en Ierland en in iets mindere 
mate ook uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Zowel de toename van de in- als de uitvoer kan in 
hoofdzaak toegeschreven worden aan de gestegen 
handel in ‘vaccins voor mensen’, ‘immunologische pro-
ducten’ en ‘geneesmiddelen’.

3  De NBB heeft aanbevolen het nationaal concept te gebruiken zodat geen rekening wordt gehouden met de activiteiten van niet-ingeze-
ten bedrijven die niet betrokken zijn bij de ondersteunende maatregelen van onze autoriteiten.

Tabel 2 : Impact van de COVID-19 crisis op de Belgische import van goederen in 2020

IMPORT3

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel 
(2020 – in %)

TOTAAL 283.859,9 264.024,2 -7,0 -19.835,6 100,0

30 – Farmaceutische producten 29.886,9 33.681,7 12,7 3.794,8 12,8

38 – Diverse producten van de 
chemische industrie 3.871,6 4.854,3 25,4 982,7 1,8

63 – Textiel 618,2 1.371,2 121,8 753,0 0,5

…

90 – Optische, precisie- en medische 
instrumenten 8.664,4 7.826,9 -9,7 -837,4 3,0

72 – Gietijzer, ijzer en staal 7.388,7 6.413,5 -13,2 -975,2 2,4

71 – Echte en gekweekte parels, 
edelstenen en halfedelstenen, edele 
metalen en metalen geplateerd met 
edele metalen

13.853,7 12.615,0 -8,9 -1.238,7 4,8

84 – Machines, toestellen en 
mechanische werktuigen 23.886,8 21.936,1 -8,2 -1.950,7 8,3

29 – Organische chemische producten 19.100,4 16.501,1 -13,6 -2.599,3 6,2

87 – Voertuigen en onderdelen 37.018,6 31.680,2 -14,4 -5.338,4 12,0

27 – Minerale brandstoffen, aardolie 
en distillatieproducten daarvan 33.610,8 21.586,7 -35,8 -12.024,1 8,2
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Impact van de COVID-19 crisis op de in- 
en uitvoer van de Belgische sectoren

Ondanks de groei van de hiervoor vermelde farma-
ceutische producten was de algemene teneur in 2020 
negatief voor wat de Belgische export betreft. Dit had 
in de eerste plaats te maken met de evolutie van de 
sectie minerale brandstoffen (27). Afgelopen jaar is de 
uitvoer hiervan met 7,1 miljard EUR (-34,9%) afgenomen 
door de verminderde vraag naar o.a. ‘halfzware oliën’, 
‘aardgas in gasvormige toestand’ en ‘lichte oliën’, als-
ook doordat de prijs voor dit type van goederen vooral 
bij het begin van de crisis sterk was gedaald. Het wa-
ren voornamelijk de leveringen hiervan aan Nederland, 
Frankrijk en Duitsland die er op achteruit gingen.

De import van minerale brandstoffen is procentueel 
gezien zelfs nog iets sterker gedaald dan de export er-
van en dit vooral door toedoen van de afname in de 
invoer uit Nederland. Deze groep van producten was in 
2020 goed voor een waarde van bijna 21,6 miljard EUR in 
de Belgische import, hetzij een achteruitgang van 12,0 
miljard EUR (-35,8%) in vergelijking met een jaar eerder. 
Het was in de eerste plaats de verminderde invoer van 
‘ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’ 
die de waarde van deze rubriek met iets meer dan een 
derde deed afnemen, maar ook de sub-secties ‘aard-
gas in gasvormige toestand’, ‘halfzware oliën’ en ‘lichte 
oliën’ speelden hierin een rol.

De rubriek organische chemische producten (29) 
behoorde tijdens het crisisjaar 2020 eveneens tot een 
van de tien meest getroffen productgroepen aan zowel 
uit- als invoerzijde. Dat de export en import hiervan 
met respectievelijk 2,5 miljard EUR (-12,1%) en 2,6 mil-
jard EUR (-13,6%) verminderden, was vooral het gevolg 
van de lagere waarde voor ‘lactamen’ in de export naar 
Duitsland en in de import uit Ierland. Lactamen zijn 
een chemisch tussenproduct voor de aanmaak van de 
kunststof polyamide, o.a. gebruikt in de textiel- en au-
tomobielnijverheid, maar ook in verpakking, de bouw 
en elektronica. Daarnaast droeg ook de sub-sectie 
‘aminozuren’ in iets mindere mate bij aan de gedaalde 
in- en uitvoer.

Terwijl er tijdens de eerste lockdown geen enkele 
andere rubriek was waarvan de waarde in de export 
en import er zo sterk op achteruit ging als die van  
voertuigen en onderdelen (87), heeft deze groep van 

producten in de maanden die daarop volgden het 
herstel ingezet waardoor het verlies in zowel de uit- 
als de invoer enigszins beperkt werd. Positief is dat er 
een duidelijke groei werd opgetekend in de export van 
‘versnellingsbakken’, ‘elektrische wagens’ en ‘plug-in 
hybride wagens’, maar de toename hiervan bleek ruim 
onvoldoende om de verminderde uitvoer van benzine- 
en dieselwagens te compenseren. De totale Belgische 
uitvoer van voertuigen en onderdelen lag hierdoor het 
voorbije jaar 2,5 miljard EUR (-7,5%) onder het niveau 
van 2019.

Voor wat de Belgische import van voertuigen en on-
derdelen betreft, was dezelfde tendens merkbaar als 
bij de export met als resultaat dat de waarde hiervan 
in de invoer in 2020 met 14,4% (-5,3 miljard EUR) was 
verminderd t.o.v. een jaar eerder. Het was in de eerste 
plaats de export naar Duitsland en in mindere mate 
Luxemburg, Italië en Japan en de import uit Duitsland, 
Frankrijk, Japan en het Verenigd Koninkrijk die het 
voorbije jaar een duik nam.

Verder werd er ook een sterke achteruitgang opge-
tekend in de uit- en invoer van de rubriek echte en 
gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, 
edele metalen en metalen geplateerd met edele me-
talen (71). Deze groep van producten, die in de buiten-
landse handel van ons land in de eerste plaats betrek-
king heeft op diamant, liet in 2020 een afname van de 
export met bijna 2,5 miljard EUR (-15,5%) optekenen. 
Het ging hierbij vooral om een daling van de uitvoer 
naar India en in mindere mate Hongkong. Aangezien 
diamant een luxeproduct is, wordt op dit soort van 
zaken als eerste bespaard tijdens een crisis.

Mede door de verminderde import uit Rusland en het 
Verenigd Koninkrijk is de waarde van deze rubriek in de 
invoer het voorbije jaar met ruim 1,2 miljard EUR (-8,9%) 
afgenomen tot 12,6 miljard EUR.

In 2020 zorgde de coronacrisis in de EU voor een da-
ling van de vraag naar staal met 13%. Bovendien 
zorgt de agressieve export van derde landen ervoor 
dat de Europese staalindustrie extra kwetsbaar is. Er 
heerste dan ook teleurstelling binnen de sector toen 
de Europese Commissie eind juni 2020 besloot om de 
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reeds bestaande importquota op staal van buiten de 
EU niet te verstrengen. De staalindustrie wilde een 
aanpassing hiervan, zodat de sector beter beschermd 
zou worden tegen goedkoop staal uit Azië. De Belgische 
export van de rubriek gietijzer, ijzer en staal (72) is in 
2020 met 1,9 miljard EUR (-16,4%) afgenomen in verge-
lijking met een jaar eerder en dit onder meer door de 
gedaalde uitvoer van ‘gewalste platte producten, van 
ijzer of van niet-gelegeerd staal’ naar landen zoals 
Duitsland en Frankrijk.

Het was ook door de verminderde invoer van o.a. 
‘gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gele-
geerd staal’ en ‘halffabricaten van ijzer of van niet-gele-
geerd staal’ uit Duitsland en Frankrijk dat de Belgische 
import van de rubriek gietijzer, ijzer en staal afgelopen 
jaar een achteruitgang van 975,2 miljoen EUR (-13,2%) 
vertoonde.

De waarde van de Belgische export van de rubriek  
machines, toestellen en mechanische werktuigen (84) 
is in 2020 met ruim 1,4 miljard EUR (-7,3%) verminderd 
in vergelijking met het jaar voordien en dit door de ge-
daalde uitvoer van o.a. ‘delen van turbinestraalmoto-
ren of van schroefturbines’ en ‘turbinestraalmotoren 
met een stuwkracht van meer dan 25 kN’. 

De sub-sectie ‘delen van turbinestraalmotoren of van 
schroefturbines’ lag ook aan invoerzijde samen met de 
verminderde import van o.a. ‘draaibanken voor bewer-
ken van metaal met numerieke besturing’ en ‘motoren 
voor de voortbeweging van voertuigen’ aan de basis 
van de gedaalde Belgische invoer van de sectie ma-
chines, toestellen en mechanische werktuigen met bij-
na 2,0 miljard EUR (-8,2%). Het was in de eerste plaats 
de export naar de Verenigde Staten en in iets mindere 

mate die naar India, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Nederland en de import uit Zweden, Duitsland, 
Frankrijk, de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk die in 2020 een terugval kende.

Mede door de lagere waarde voor zowel ‘polymeren 
van ethyleen’, ‘polypropyleen’ als ‘polyethyleen’ in de 
export naar Duitsland en in iets mindere mate Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk lag de Belgische uitvoer van 
de rubriek kunststoffen (39) het voorbije jaar 874,1 mil-
joen EUR (-5,1%) onder het niveau van 2019. 

Dat de Belgische import van deze sectie met 229,1 miljoen 
EUR (-2,2%) daalde, was dan weer te wijten aan de lagere 
waarde voor onder meer ‘copolymeren van ethyleen en 
alfa-olefine’, ‘polyvinylchloride’ en ‘polymeren van pro-
pyleen’ in de invoer uit Frankrijk en Duitsland.

Aan de basis van de gedaalde export van de rubriek 
optische, precisie- en medische instrumenten (90) 
met 765,4 miljoen EUR (-9,3%) lag onder meer de la-
gere waarde voor de sub-secties ‘gewrichtsprothesen’, 
‘instrumenten, apparaten en toestellen voor de chirur-
gie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkun-
de’ en ‘contactlenzen’ in de uitvoer naar het Verenigd 
Koninkrijk, alsook India, Frankrijk en Italië.

De totale Belgische import van optische, precisie- en 
medische instrumenten bedroeg iets meer dan 7,8 mil-
jard EUR in 2020. Dit is 9,7% (-837,4 miljoen EUR) minder 
dan een jaar eerder, hetgeen verklaard kan worden door 
de verminderde invoer van ‘(gewrichts)prothesen’ en   
‘instrumenten, apparaten en toestellen voor de chirur-
gie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkun-
de’ uit landen zoals Duitsland, Mexico en Costa Rica.
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Impact van de COVID-19 crisis op de in- 
en uitvoer van de Belgische sectoren

De malaise in de luchtvaartsector had in ons land een 
negatieve impact op de uitvoer van o.a. ‘delen van 
vliegtuigen of van hefschroefvliegtuigen’. Hierdoor is 
de waarde van de Belgische export van luchtvaart en 
ruimtevaart (88) met 475,6 miljoen EUR (-43,2%) ver-
minderd tot 626,6 miljoen EUR in 2020. 

De invoer hiervan registreerde daarentegen een 
opmerkelijke groei van 99,6% (+553,5 miljoen EUR) en 
bedroeg afgelopen jaar 1,1 miljard EUR. Dit was voor-
namelijk door toedoen van de hogere waarde voor 
de sub-sectie ‘vliegtuigen en andere luchtvaartuigen 
met een leeggewicht van meer dan 15.000 kg’. Onder 
meer de export naar de Verenigde Staten, Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ging er het voorbije 
jaar sterk op achteruit. De gestegen leveringen aan ons 
land waren daarentegen vooral afkomstig uit Duitsland 
en Frankrijk.

Volledigheidshalve vermelden we ook nog de sterke 
toename van de secties diverse producten van de che-
mische industrie (38) en textiel (63) in de Belgische in-
voer. Deze twee productgroepen kwamen aan uitvoer-
zijde echter niet voor in de top tien van sectoren die 
het sterkst getroffen werden tijdens de COVID-19 crisis.

De rubriek diverse producten van de chemische in-
dustrie (38) zag in 2020 haar waarde in de Belgische 

import met 982,7 miljoen EUR (+25,4%) stijgen in ver-
gelijking met het voorgaande jaar en dit vooral door 
de toegenomen invoer van ‘biodiesel’ en in iets be-
perktere mate ‘reageermiddelen voor diagnose of voor 
laboratoriumgebruik’.

De uitvoer van diverse producten van de chemische 
industrie realiseerde een groei van 324,7 miljoen EUR 
(+7,0%) en ook hier lagen dezelfde twee sub-secties als 
aan invoerzijde aan de basis van de toename. Vooral 
de import uit Nederland en in mindere mate die uit 
Oostenrijk en de Verenigde Staten en de export naar 
Nederland gingen er in 2020 op vooruit.

Niet enkel tijdens de eerste lockdown, maar ook tijdens 
de maanden die hierop volgden, lieten vrijwel alle lan-
den van de Europese Unie een sterke stijging opteke-
nen in de invoer van textiel (63) en meer specifiek van 
‘textielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische 
maskers, wegwerpmondmaskers en beschermende 
kledij voor eenmalig gebruik’ uit China. In België is de 
invoer hiervan in 2020 met 753,0 miljoen EUR (+121,8%) 
in waarde gestegen tot net geen 1,4 miljard EUR.

Ook de Belgische export hiervan nam afgelopen jaar 
toe en dit met 174,3 miljoen EUR (+34,8%). Het was 
onder meer de export naar Frankrijk die een groei 
registreerde.
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1.2

De positie van België ten opzichte van zowel  
haar buurlanden als van EU-landen met  

een vergelijkbare exportstructuur 
(Bron : Eurostat – laatste update : 17/03/2021)
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De positie van België ten opzichte van zowel  
haar buurlanden als van EU-landen met  

een vergelijkbare exportstructuur 
(Bron : Eurostat – laatste update : 17/03/2021)

Als gevolg van de COVID-19 crisis, die ons nu reeds meer dan een jaar parten speelt, staat naast de binnenlandse 
economie ook de Belgische in- en uitvoer van goederen naar andere landen onder druk. Traditioneel spitst de 
handel van België zich vooral toe op de landen van de Europese Unie: zo zijn Duitsland, Frankrijk en Nederland 
samen verantwoordelijk voor meer dan 40% van de buitenlandse handelsactiviteiten van ons land. Daarnaast 
zijn ook Italië en Spanje, twee landen die vooral tijdens de eerste lockdown zwaar getroffen werden, belangrijke 
handelspartners.

Om de prestaties van ons land op het vlak van de buitenlandse handel tijdens de COVID-19 crisis te evalueren, 
wordt de in- en uitvoer van België niet enkel vergeleken met die van de hiervoor reeds vermelde landen, maar 
ook met die van enkele andere EU-landen die over een vergelijkbare exportstructuur als België beschikken. De 
keuze viel hierbij op Ierland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken.

Eerder werden de prestaties van België t.o.v. de hierboven vermelde landen reeds belicht tijdens de eerste 
lockdown (maart-mei 2020), alsook gedurende de periode tussen de eerste en tweede lockdown (juni-oktober 
2020). Nu wordt er nagegaan hoe België het er vanaf bracht tijdens het volledige jaar 2020. 

1.2.1  Analyse van de handelsstromen van goederen van de Europese 
Unie als geheel

D e totale export van goederen vanuit de 
Europese Unie (EU-27) was in 2020 goed voor 
een bedrag van 4.775,0 miljard EUR. België 

vertegenwoordigde hierin een aandeel van 7,7%, waar-
mee het binnen de EU de 5de belangrijkste exporteur 
van goederen was. Duitsland behield autoritair haar 
1ste plaats met een aandeel van 25,3%, voor Nederland 
(12,4%) en Italië (9,1%).

Terwijl de Europese uitvoer (EU-27) het afgelopen jaar 
met 8,2% (-428,2 miljard EUR) daalde, is de Belgische 
export (-7,9%, hetzij -31,6 miljard EUR) er procentueel 
gezien net iets minder sterk op achteruit gegaan. 
Hierdoor is het aandeel van ons land binnen de EU-
uitvoer van goederen lichtjes toegenomen in 2020.

Wanneer de resultaten van de Belgische export van 
goederen vergeleken worden met die van haar buur-
landen, valt op dat de uitvoer van ons land procen-
tueel gezien minder sterk is afgenomen dan die van 
Duitsland (-9,3%), Italië (-9,7%), Spanje (-10,0%) en 
Frankrijk (-16,3%). Dat België beter stand hield dan de 

hiervoor aangehaalde landen, lag vooral aan het feit 
dat onze export minder sterk daalde tijdens de eerste 
lockdown (maart-mei). De Nederlandse export van goe-
deren, die in 2020 met 6,7% afnam, is er vanuit procen-
tueel oogpunt evenwel in mindere mate op achteruit 
gegaan dan die van België.

In vergelijking met EU-landen die over een gelijkaar-
dige exportstructuur als België beschikken, is het beeld 
voor ons land echter iets minder positief. Oostenrijk en 
Zweden zagen hun uitvoer met respectievelijk 7,6% en 
5,1% afnemen, terwijl de daling van de Deense export 
beperkt bleef tot 4,1%. Wat vooral opvalt, is dat Ierland 
er ondanks de COVID-19 crisis in slaagde om in 2020 voor 
5,6 miljard EUR (+3,7%) meer goederen uit te voeren dan 
een jaar eerder. Dit komt voornamelijk doordat naast 
de export van farmaceutische producten, waarvan de 
waarde met 9,8 miljard EUR (+20,6%) toenam, ook die 
van organische chemische producten (+12,0%, hetzij 
+3,8 miljard EUR) sterk was gestegen. Samen stonden 
deze twee rubrieken het afgelopen jaar in voor 59,2% 
van de totale Ierse export van goederen.

Export
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Tabel 3 : Evolutie van de export van goederen van de EU-27

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie          
(in %)

Variatie          
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 1.330.414,0 1.207.309,1 -9,3 -123.105,0 25,3
2 Nederland 633.056,9 590.574,7 -6,7 -42.482,3 12,4
3 Italië 480.352,1 433.559,3 -9,7 -46.792,8 9,1
4 Frankrijk 509.948,2 426.920,6 -16,3 -83.027,5 8,9
5 België 399.183,2 367.544,9 -7,9 -31.638,3 7,7
6 Spanje 298.337,0 268.425,6 -10,0 -29.911,3 5,6

…
9 Ierland 151.478,3 157.127,0 3,7 5.648,7 3,3

10 Oostenrijk 159.588,5 147.532,4 -7,6 -12.056,1 3,1
11 Zweden 143.421,1 136.165,1 -5,1 -7.256,1 2,9

…
13 Denemarken 98.972,3 94.871,1 -4,1 -4.101,2 2,0

…
TOTAAL EU-27 5.203.206,0 4.774.965,9 -8,2 -428.240,1 100,0

De 27 landen van de Europese Unie voerden in 2020 
samen voor 4.495,6 miljard EUR aan goederen in. België 
vertegenwoordigde hierin een aandeel van 7,7%, 
waarmee het binnen de EU de 5de belangrijkste im-
porteur van goederen was. Net zoals aan uitvoerzijde 
werd ook aan invoerzijde de eerste plaats naar goede 
gewoonte weer ingenomen door Duitsland met 22,8%. 
Nederland en Frankrijk bezetten de tweede en derde 
plaats in deze rangschikking met een aandeel van res-
pectievelijk 11,6% en 11,3%.

Terwijl de gezamenlijke invoer van de 27 EU-landen in 
2020 met 9,2% (-454,9 miljard EUR) verminderde, lag de 
daling van de Belgische import (-9,3%, hetzij -35,4 mil-
jard EUR) hier procentueel gezien net een fractie bo-
ven. Het resultaat hiervan is dat het aandeel van ons 
land in de totale EU-import het voorbije jaar in zeer 
beperkte mate is afgenomen. 

In vergelijking met de import van haar buurlan-
den daalde de Belgische invoer van goederen vanuit 
procentueel oogpunt sterker dan die van Duitsland 
(-7,0%) en Nederland (-8,1%). Zij bleven ook tijdens het 

crisisjaar 2020 nog steeds de twee voornaamste im-
porteurs van goederen binnen de Europese Unie. Ten 
opzichte van Italië (-12,8%), Frankrijk (-12,9%) en Spanje 
(-14,6%) was de afname van de Belgische invoer dan 
weer beperkter.

Daarnaast vertoonde de Zweedse en Oostenrijkse im-
port afgelopen jaar een achteruitgang van respectieve-
lijk 7,7% en 8,7%, terwijl Ierland voor 4,3% minder goe-
deren invoerde. Denemarken liet van alle landen uit dit 
overzicht de kleinste daling optekenen: de waarde van 
haar import viel slechts met 2,3% terug. In vergelijking 
met EU-landen die over een vergelijkbare exportstruc-
tuur beschikken, is de Belgische invoer van goederen 
relatief gezien dus in sterkere mate gedaald. 

Import
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Tabel 4 : Evolutie van de import van goederen van de EU-27

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie          
(in %)

Variatie          
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 1.102.153,3 1.024.565,7 -7,0 -77.587,5 22,8
2 Nederland 567.890,2 521.639,8 -8,1 -46.250,5 11,6
3 Frankrijk 584.682,5 509.473,1 -12,9 -75.209,3 11,3
4 Italië 424.236,2 369.969,4 -12,8 -54.266,8 8,2
5 België 381.963,3 346.539,5 -9,3 -35.423,9 7,7
6 Spanje 332.958,5 284.222,6 -14,6 -48.735,9 6,3

…
8 Oostenrijk 165.008,3 150.723,2 -8,7 -14.285,1 3,4

…
10 Zweden 142.006,3 131.018,9 -7,7 -10.987,4 2,9

…
12 Ierland 90.016,2 86.174,6 -4,3 -3.841,6 1,9
13 Denemarken 87.387,7 85.372,0 -2,3 -2.015,6 1,9

…
TOTAAL EU-27 4.950.521,2 4.495.586,3 -9,2 -454.934,8 100,0
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1.2.2  Analyse van de handelsstromen van goederen van België
 
In dit deel wordt nagegaan welke productgroepen de grootste invloed hadden op de evolutie van de buitenlandse 
handel van België in 2020, in welke werelddelen de in- en uitvoer van ons land het sterkst zijn gewijzigd tijdens 
deze periode, alsook de specifieke partnerlanden waarmee de handel het sterkst steeg en daalde.

Ondanks het feit dat de totale Belgische uitvoer van 
goederen in 2020 7,9% (-31,6 miljard EUR) onder het ni-
veau van een jaar eerder lag, waren er toch verscheide-
ne landen waar onze export substantieel is toegeno-
men. Zo is de uitvoer naar China met ongeveer 1,5 
miljard EUR (+20,7%) gestegen, hetgeen onder meer te 
danken was aan de hogere waarde voor de sub-sec-
ties ‘vaccins voor mensen’, ‘ongeraffineerd koper’ en 
‘geneesmiddelen’ in de export naar dit land. Ook in 
de Belgische uitvoer naar de Verenigde Staten, die er 
het voorbije jaar met 5,4% (+1,3 miljard EUR) op vooruit 
ging, speelden ‘vaccins voor mensen’ en ‘geneesmid-
delen’ een belangrijke rol.

Het was vooral de export naar de ons omringende lan-
den die hard getroffen werd. De waarde van de uitvoer 
naar Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, die in 2020 goed was voor de helft van de 
totale Belgische export, ging er gezamenlijk met 21,9 
miljard EUR op achteruit. De uitvoer naar Duitsland, dat 
traditioneel de belangrijkste klant van ons land is, ver-
minderde afgelopen jaar met 7,3 miljard EUR (-10,3%) 
als gevolg van de lagere waarde voor onder meer ‘lac-
tamen’. Dit is een chemisch tussenproduct voor de 
aanmaak van de kunststof polyamide, o.a. gebruikt in 
de textiel- en automobielnijverheid, maar ook in ver-
pakking, de bouw en elektronica.

Doordat de overheid het voorbije jaar thuiswerk sti-
muleerde, was er minder verkeer op de weg dan 
voorheen. Samen met de terugval van het luchtverkeer 
en de lagere graad van economische activiteit had dit 
tot gevolg dat ook de handel in minerale brandstof-
fen afnam. Dit had onder meer een impact op de 
Belgische export naar Nederland, die onder meer door 
de gedaalde uitvoer van ‘lichte oliën’, ‘halfzware oliën’ 

en ‘gasvormig aardgas’ met net geen 6,1 miljard EUR 
(-12,6%) verminderde. De daling in de vraag naar dit 
type van goederen, alsook het feit dat de prijs hiervan 
tijdens de eerste lockdown in mekaar stuikte, heeft ook 
de uitvoer naar zowel Frankrijk, Luxemburg als Nigeria 
sterk negatief beïnvloed. Zo ging de Belgische uitvoer 
naar haar zuiderburen er met 6,1 miljard EUR (-10,9%) 
op achteruit, terwijl de waarde van de export naar de 
twee overige landen met respectievelijk 1,3 miljard EUR 
(-18,4%) en 1,0 miljard EUR (-41,4%) krimpte.

De verminderde handel in voertuigen en onderdelen, 
die vooral tijdens de eerste lockdown zwaar getroffen 
werd, was dan weer de voornaamste reden voor de ge-
daalde export naar het Verenigd Koninkrijk (-7,8%, het-
zij -2,4 miljard EUR) en Italië (-4,7%, hetzij -923,0 mil-
joen EUR).

Dat ook de diamantindustrie in België een moeilijke 
periode doormaakt, komt onder meer tot uiting in de 
gedaalde export naar India (-33,2%, hetzij -2,2 miljard 
EUR). Ook op de uitvoer naar zowel de VAE, Israël als 
Hongkong had de crisis in de diamantsector overigens 
een negatieve impact. Terwijl de waarde van de export 
naar de twee eerstgenoemde landen met respectie-
velijk 7,8% (-216,6 miljoen EUR) en 5,2% (-107,7 miljoen 
EUR) daalde, viel Hongkong hierdoor zelfs uit de top 
15 van belangrijkste Belgische exportbestemmingen 
buiten de EU. De uitvoer naar deze Speciale bestuurlij-
ke regio van China verminderde immers met 606,2 mil-
joen EUR (-31,3%), van ruim 1,9 miljard EUR in 2019 tot 
iets meer dan 1,3 miljard EUR afgelopen jaar. 

Europa bleef ondanks de impact van de COVID-19 cri-
sis ook in 2020 met iets meer dan drie kwart van de 
Belgische export nog steeds veruit de belangrijkste 

Export
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Tabel 5 : Voornaamste wijzigingen in de Belgische export naar andere landen

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

China 7.075,2 8.541,5 20,7 1.466,3 2,3
Verenigde Staten 24.643,2 25.980,7 5,4 1.337,5 7,1
…
Italië 19.784,7 18.861,7 -4,7 -923,0 5,1
Nigeria 2.460,6 1.440,9 -41,4 -1.019,7 0,4
Luxemburg 6.960,4 5.683,0 -18,4 -1.277,4 1,5
India 6.676,8 4.458,9 -33,2 -2.217,8 1,2
Ver. Koninkrijk 30.409,6 28.037,3 -7,8 -2.372,3 7,6
Nederland 48.440,8 42.355,7 -12,6 -6.085,1 11,5
Frankrijk 56.447,5 50.319,2 -10,9 -6.128,3 13,7
Duitsland 71.473,0 64.142,4 -10,3 -7.330,6 17,5
TOTAAL 399.183,2 367.544,9 -7,9 -31.638,3 100,0

afzetmarkt voor ons land. Dat de waarde van de uit-
voer naar landen op het eigen continent afgelopen jaar 
26,3 miljard EUR (-8,5%) onder het niveau van 2019 lag, 
was onder meer het gevolg van de verminderde export 
naar onze directe buurlanden. Duitsland, Frankrijk en 
Nederland bleven dan wel de drie voornaamste han-
delspartners van België met een gezamenlijk aandeel 
van 42,7% van onze totale export, toch verminderde de 
uitvoer naar deze drie landen met 19,5 miljard EUR.

Buiten Europa zijn de verhoudingen het voorbije jaar 
wel enigszins gewijzigd. Azië is in 2020 immers voorbij 
gestoken door Amerika als voornaamste bestemming 
voor Belgische goederen buiten Europa. De gedaalde 
uitvoer naar Azië met bijna 2,5 miljard EUR (-6,8%) was 
onder meer het gevolg van de lagere waarde voor dia-
mant in de export naar India en Hongkong. De groei in 
de uitvoer naar onder meer China bleek onvoldoende 
om het verlies aan afzet in andere landen op het 
Aziatische continent te compenseren. De toegenomen 
uitvoer naar landen op het Amerikaanse continent met 
714,4 miljoen EUR (+2,0%) was vooral te danken aan de 
gestegen afzet van ‘geneesmiddelen’ en ‘vaccins voor 
mensen’ in de Verenigde Staten. Het aandeel van de 
Belgische export naar Afrika viel terug tot 3,0% en dit 
mede doordat de lagere waarde voor ‘lichte oliën’ de 
uitvoer naar Nigeria sterk deed afnemen. Het feit dat 
de uitvoer naar de Marshalleilanden (-99,7%, hetzij 

-135,0 miljoen EUR) tot een minimum werd herleid, was 
tenslotte de voornaamste oorzaak voor de terugval in 
de Belgische export naar Oceanië met 138,9 miljoen 
EUR (-6,2%). 
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Tabel 6 : Belang van de verschillende continenten in de Belgische export

  2019 2020 Variatie

Continent (in miljoen EUR) (in miljoen EUR) (in %) (in miljoen EUR) (in %)

Europa   308.362,3 282.081,6   76,7   -26.280,6 -8,5   

EU(27) 259.811,4 236.594,1 64,4   -23.217,3   -8,9   

EU – Eurozone1 231.091,8 208.196,9 56,6   -22.894,9   -9,9   

EU – Niet-Eurozone2 28.719,6 28.397,2 7,7   -322,4   -1,1   

Europa (extra-EU)3 48.550,9 45.487,5 12,4   -3.063,3   -6,3   

Amerika 35.346,7   36.061,1     9,8         714,4 2,0

Azië     36.195,7   33.733,7     9,2     -2.462,0    -6,8

Afrika     13.174,9   11.071,8     3,0     -2.103,1    -16,0

Oceanië       2.236,9     2.098,0     0,6        -138,9   -6,2

Andere       3.866,7     2.498,6     0,7     -1.368,1    -35,4

TOTAAL        399.183,2       367.544,9    100,0        -31.638,3     -7,9

De sector die in België veruit het minst last lijkt te heb-
ben ondervonden van de crisis is die van farmaceu-
tische producten. De uitvoer hiervan ging er in 2020 
onder impuls van de sub-secties ‘vaccins voor mensen’, 
‘immunologische producten’ en ‘geneesmiddelen’ met 
7,0 miljard EUR (+14,9%) op vooruit. Deze groei was in 
de eerste plaats te danken aan de gestegen afzet in 
de Verenigde Staten. Terwijl ook in onder meer China, 
Italië, Zwitserland en Duitsland de Belgische export van 
farmaceutische producten sterk toenam, is de waarde 
hiervan in de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk met 
649,9 miljoen EUR (-21,7%) gedaald.

Veruit de sterkste terugval werd opgetekend in de 
Belgische export van minerale brandstoffen. Door de 
afname van het weg- en het luchtverkeer, alsook ten 
gevolge de verminderde economische activiteit is im-
mers de vraag naar dit type van goederen wereldwijd 
afgenomen in 2020. Daarenboven is ook de prijs van 
minerale brandstoffen tijdens de eerste lockdown 
(maart-mei) in mekaar gestuikt, waarna deze zich 
slechts zeer traag herstelde. Het was onder meer de 
gedaalde uitvoer van ‘lichte oliën’, ‘halfzware oliën’ 
en ‘gasvormig aardgas’ naar landen zoals Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, alsook Nigeria, de Verenigde 

Staten en Togo die aan de basis lag voor de achteruit-
gang met 11,2 miljard EUR (-34,1%).

De rubriek voertuigen en onderdelen, waarvan de uit-
voer gedurende de eerste lockdown nog de meest sig-
nificante terugval liet optekenen, heeft tijdens de daar-
opvolgende maanden het herstel ingezet. Zo is onder 
meer de export van enerzijds versnellingsbakken naar 
Frankrijk en Spanje en anderzijds die van elektrische 
wagens naar het Verenigd Koninkrijk opvallend sterk 
toegenomen. De groei hiervan was echter ontoereikend 
om de gedaalde uitvoer van o.a. traditionele benzine- 
en dieselwagens te compenseren, waardoor de waarde 
van de rubriek voertuigen en onderdelen uiteindelijk 
met 6,1 miljard EUR (-12,2%) verminderde in 2020.

Verder was het de reeds eerder aangehaalde daling van 
de uitvoer van lactamen naar Duitsland die mee aan 
de basis lag van de terugval in de Belgische export van 
organische chemische producten met 3,5 miljard EUR 
(-13,0%), terwijl de afname in de uitvoer van diamant 
naar India en Hongkong voor een groot deel verklaart 
waarom de waarde van de sectie edelstenen en edel-
metalen er met 2,5 miljard EUR (-15,3%) op achteruit ging.

1 EU – Eurozone : België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië, Ierland, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk, 
Slovenië, Cyprus, Malta, Slovakije, Estland, Letland, Litouwen

2 EU – Niet-eurozone : Denemarken, Zweden, Polen, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Kroatië
3 Europa (extra-EU) : Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Rusland, Noorwegen, Turkije, Wit-Rusland, Oekraïne, Montenegro, Kosovo, Servië, 
IJsland, Liechtenstein, Andorra, Albanië, Bosnië-Herzegovina, Faeroër, Gibraltar, Moldavië, Noord-Macedonië, San Marino, Heilige Stoel
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De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

Naast het feit dat Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
de Verenigde Staten in 2020 de vier belangrijkste le-
veranciers van goederen aan ons land waren, bleken 
het ook de vier landen van waaruit de Belgische import 
de sterkste terugval kende. Mede hierdoor is de totale 
invoer van ons land het voorbije jaar met 35,4 miljard 
EUR (-9,3%) afgenomen.

De gedaalde behoefte aan minerale brandstoffen was 
de voornaamste reden voor de verminderde import uit 
zowel Nederland, het Verenigd Koninkrijk als Saoedi-
Arabië.  Ook de invoer hiervan uit Rusland ging er sterk 
op achteruit, maar daarnaast was ook de lagere waarde 
voor diamant deels verantwoordelijk voor het feit dat de 
Belgische import uit dit land met net geen 2,3 miljard EUR 
(-28,3%) terugviel.

Figuur 1 : Voornaamste wijzigingen in de Belgische export van goederen in 2020

Door de economische onzekerheid die met de COVID-19 
crisis gepaard ging, werd de aankoop van een nieuwe 
wagen in vele gevallen uitgesteld. In Europa nam het 
aantal registraties van nieuwe auto’s afgelopen jaar 
een duik van 24%. De malaise in de automobielsector 
vertaalde zich in een sterke daling van de import van 
voertuigen en onderdelen uit onder meer Duitsland en 
Japan. Ondanks dat de invoer van zowel elektrische als 
plug-in hybridewagens wel in de lift zat, was de groei 
hiervan ontoereikend om de gedaalde import van ben-
zine- en dieselwagens, alsook van andere product-
groepen uit deze landen te compenseren. Hierdoor is 
de totale  Belgische import uit Duitsland en Japan met 
respectievelijk 3,5 miljard EUR (-6,8%) en 1,6 miljard EUR 
(-14,3%) afgenomen.

Import
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Daarnaast heeft de gedaalde invoer van farmaceu-
tische producten uit zowel de Verenigde Staten als 
Frankrijk er toe bijgedragen dat ook de totale import 
uit deze landen in 2020 beduidend onder het  niveau 
van een jaar eerder lag.

Ondanks dat de algemene teneur negatief was, ble-
ven er toch nog steeds bepaalde landen van waaruit 
de Belgische import het voorbije jaar substantieel is 

toegenomen. Zowat alle landen hadden als gevolg van 
de pandemie nood aan textielartikelen zoals gezichts-
maskers, chirurgische maskers, wegwerpmondmaskers 
en beschermende kledij voor eenmalig gebruik. De 
gestegen invoer van dit type goederen, alsook van o.a. 
elektrische en plug-in hybride wagens verklaren voor 
een groot deel de groei van de import uit China met 
ruim 1,3 miljard EUR (+8,0%). 

De andere landen op het Europese continent bleven 
ook in 2020 met iets minder dan drie kwart van de tota-
le Belgische import nog steeds veruit de belangrijkste 
leveranciers van goederen aan ons land. Dat de waarde 
van de invoer uit landen op het eigen continent afgelo-
pen jaar 23,6 miljard EUR (-8,7%) onder het niveau van 
2019 lag, was onder meer het gevolg van de verminderde 
import uit onze directe buurlanden. Procentueel gezien 
was het echter vooral de invoer uit Europese niet EU-
landen die er opvallend sterk op achteruit ging. Mede 
door de terugval in de import van minerale brandstof-
fen uit het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Noorwegen 
is de totale Belgische invoer van goederen uit deze sub-
groep van landen het voorbije jaar met 15,4% (-6,6 mil-
jard EUR) afgenomen.

Buiten Europa bleef Azië met een aandeel van 15,1% 
nog steeds de voornaamste handelspartner van België 
voor wat de import van goederen betreft. Ondanks het 
feit dat er geen enkel ander land was van waaruit de 
Belgische invoer afgelopen jaar zo sterk groeide als 
China, daalde de totale import van ons land uit het 
Aziatische werelddeel toch met bijna 4,8 miljard EUR 
(-8,3%). Dit was in de eerste plaats door toedoen van de 
verminderde invoer uit Saoedi-Arabië, Japan en India.

Verder nam de Belgische import uit landen op het 
Amerikaanse continent een duik van net geen 6,2 mil-
jard EUR (-14,7%): uit de Verenigde Staten werden im-
mers aanzienlijk minder farmaceutische producten 
geïmporteerd, terwijl ook de invoer van onder meer 
auto’s uit Mexico er sterk op achteruit ging.

Tabel 7 : Voornaamste wijzigingen in de Belgische import uit andere landen

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

China 16.822,8 18.162,3 8,0 1.339,6 5,2
…
Zweden 6.980,2 5.799,9 -16,9 -1.180,3 1,7
Japan 11.176,1 9.577,1 -14,3 -1.599,0 2,8
Saoedi-Arabië 3.959,6 1.992,6 -49,7 -1.967,0 0,6
Rusland 8.117,5 5.822,5 -28,3 -2.295,0 1,7
Ver. Koninkrijk 16.618,0 14.040,6 -15,5 -2.577,4 4,1
Frankrijk 37.278,9 34.157,6 -8,4 -3.121,3 9,9
Duitsland 50.972,8 47.494,0 -6,8 -3.478,7 13,7
Verenigde Staten 28.923,8 24.301,5 -16,0 -4.622,3 7,0
Nederland 66.030,6 57.435,0 -13,0 -8.595,6 16,6
TOTAAL 381.963,3 346.539,5 -9,3 -35.423,9 100,0
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De Belgische import uit Afrika viel met 6,6% terug en 
bedroeg nog iets meer dan 9,0 miljard EUR. Opvallend 
hierbij is vooral dat de invoer uit Zuid-Afrika met 13,1% 
(-407,1 miljoen EUR) verminderde door de lagere waar-
de voor o.a. ‘resten en afval van edele metalen of van 
metalen geplateerd met edele metalen’.

Vanuit Oceanië, waar in 2020 slechts 0,3% van de door 
België ingevoerde goederen van afkomstig waren, daal-
de de import tenslotte met 59,7 miljoen EUR (-5,4%) en 
dit in de eerste plaats vanwege verminderde leverin-
gen uit Australië en in mindere mate Nieuw-Caledonië. 

Tabel 8 : Belang van de verschillende continenten in de Belgische import

  2019 2020 Variatie

Continent (in miljoen EUR) (in miljoen EUR) (in %) (in miljoen EUR) (in %)

Europa 271.646,3 248.021,3 71,6   -23.625,0   -8,7   

EU(27) 228.814,6 211.790,0 61,1   -17.024,6   -7,4   

EU – Eurozone 205.610,7 190.372,2 54,9   -15.238,5   -7,4   

EU – Niet-Eurozone 23.203,9 21.417,8 6,2   -1.786,1   -7,7   

Europa (extra-EU) 42.831,7 36.231,3 10,5   -6.600,4   -15,4   

Azië   57.004,4   52.247,3 15,1     -4.757,0 -8,3   

Amerika   41.967,1   35.781,9 10,3     -6.185,2    -14,7   

Afrika     9.668,8     9.032,0   2,6        -636,8      -6,6   

Oceanië     1.108,4     1.048,7   0,3          -59,7      -5,4   

Andere        568,4        408,3   0,1        -160,1    -28,2   

TOTAAL       381.963,3       346.539,5  100,0          -35.423,9      -9,3   

De sectie farmaceutische producten registreerde niet 
enkel aan exportzijde, maar evenzeer op het vlak van 
import de sterkste groei in 2020. Ook hier was de toe-
name met 4,7 miljard EUR (+11,5%) voornamelijk het ge-
volg van de hogere waarde voor ‘vaccins voor mensen’, 
‘immunologische producten’ en ‘geneesmiddelen’ in 
de invoer uit onder meer Ierland, Italië, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland. Opvallend is wel dat de import 
hiervan uit de Verenigde Staten een daling liet opteke-
nen van 26,0% (-1,7 miljard EUR).

Een andere overeenkomst met de uitvoer is dat ook voor 
wat de Belgische invoer betreft de sterkste terugval het 
voorbije jaar werd opgetekend in de rubrieken minera-
le brandstoffen en voertuigen en onderdelen. De daling 
van de eerste groep producten met 16,2 miljard EUR 
(-35,8%) was vooral het gevolg van de lagere waarde voor 
‘ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’ 

in de import uit Nederland, alsook van o.a. ‘lichte oliën’, 
‘halfzware oliën’ en ‘gasvormig aardgas’ uit landen zo-
als Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en 
Noorwegen. Gedurende de eerste lockdown noteerden 
voertuigen en onderdelen van alle secties nog de sterk-
ste daling, maar aangezien de import van versnellings-
bakken uit Japan en van (plug-in) hybridevoertuigen en 
elektrische wagens uit onder meer Duitsland, China en 
Japan sterk groeide tijdens de hieropvolgende maan-
den was de procentuele daling van de invoer voor het 
volledige jaar 2020 minder significant dan enkel voor 
de maanden maart-mei. Toch was de toename van de 
hiervoor aangehaalde sub-secties nog steeds duidelijk 
ontoereikend om de gedaalde invoer van traditionele 
benzine- en dieselwagens uit o.a. Frankrijk, Duitsland 
en Japan te compenseren, waardoor de totale Belgische 
import van voertuigen en onderdelen afgelopen jaar 
met 8,6 miljard EUR (-16,5%) is verminderd.
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Verder was het de gedaalde invoer van lactamen uit 
Ierland die mee aan de basis lag van de terugval in 
de Belgische import van organische chemische pro-
ducten met 4,5 miljard EUR (-16,9%), terwijl de afname 
van de invoer van diamant uit Rusland, het Verenigd 
Koninkrijk, India, de VAE en Hongkong voor een groot 
deel verklaart waarom de waarde van de sectie edel- 
stenen en edelmetalen er met 1,3 miljard EUR (-9,1%) 
op achteruit ging.

Tenslotte ook nog een korte verklaring voor de geste-
gen import van textiel met 816,4 miljoen EUR (+83,4%). 
De reden hiervoor lag bij het feit dat België vooral bij 
het begin van de pandemie een acuut gebrek had aan 
textielartikelen zoals gezichtsmaskers, chirurgische 
maskers, wegwerpmondmaskers en beschermende 
kledij voor eenmalig gebruik. Aangezien het dit type 
van goederen niet zelf produceerde, was het net zoals 
vele andere landen genoodzaakt om deze voornamelijk 
uit China in te voeren.

Figuur 2 : Voornaamste wijzigingen in de Belgische import van goederen in 2020
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De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

1.2.3  Impact van de drie in België meest getroffen productgroepen op 
de export en import van zowel onze buurlanden als op die van 
EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

Zoals hiervoor reeds uitvoerig werd aangehaald, waren minerale brandstoffen, voertuigen en onderdelen en farma-
ceutische producten in 2020 de drie rubrieken waarvan de waarde in zowel de Belgische uit- als invoer het sterkst 
wijzigde. In dit deel wordt gekeken of deze drie productgroepen ook een gelijkaardige impact hadden op de buiten-
landse handel van onze buurlanden en van andere EU-landen met een exportstructuur die vergelijkbaar is met die 
van België of dat hier andere evoluties in waar te nemen vallen. 

Export
30 – Farmaceutische producten

De totale EU-uitvoer van farmaceutische producten 
bedroeg 386,2 miljard EUR in 2020, hetgeen een groei is 
van 9,4% (+33,1 miljard EUR) in vergelijking met een jaar 
eerder. Hiermee vertegenwoordigde deze groep van 
producten een aandeel van 8,1% in de totale EU-uitvoer 
van goederen. Ondanks de crisis evolueerde de uit-
voer van farmaceutische producten zowel in België als 
in elk van haar buurlanden in positieve zin. Duitsland 
bleef binnen de EU weliswaar veruit de voornaamste 

exporteur van farmaceutische producten, maar ver-
geleken met haar buurlanden was de groei hiervan 
nergens zo uitgesproken als in België. In ons land was 
deze toename vooral te danken aan de gestegen uit-
voer van ‘vaccins voor mensen’, ‘immunologische pro-
ducten’ en ‘geneesmiddelen’ en ook in onze buurlan-
den lag telkens minstens een van deze sub-secties aan 
de basis van de positieve evolutie van de export. 

Tabel 9: Evolutie van de rubriek farmaceutische producten in de uitvoer van België, haar buur-
landen en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 80.673,2 85.588,1 6,1 4.914,9 22,2
2 Ierland 47.699,3 57.503,9 20,6 9.804,6 14,9
3 België 46.873,7 53.845,6 14,9 6.971,9 13,9
4 Nederland 43.389,9 43.486,8 0,2 96,9 11,3
5 Frankrijk 31.764,2 33.197,8 4,5 1.433,6 8,6
6 Italië 30.065,4 31.498,4 4,8 1.433,0 8,2
7 Denemarken 15.690,8 16.868,2 7,5 1.177,3 4,4
8 Spanje 11.485,4 12.283,3 6,9 797,9 3,2
9 Oostenrijk 10.061,2 10.345,7 2,8 284,5 2,7

  10 Zweden 9.165,6 10.283,4 12,2 1.117,7 2,7
…
TOTAAL EU-27 353.090,5 386.163,5 9,4 33.073,0 100,0

Vergelijking met buurlanden
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Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur 

87 – Voertuigen en onderdelen

Ondanks dat de Belgische farmaceutische industrie 
in 2020 bijzonder goede resultaten kon voorleggen op 
het vlak van buitenlandse handel, is de Ierse uitvoer 
hiervan er het voorbije jaar toch nog sterker op voor-
uit gegaan. Ierland, dat binnen de Europese Unie de 
tweede voornaamste exporteur van dit type goede-
ren was, registreerde een stijging  van de uitvoer met 
20,6% (+9,8 miljard EUR). Hiermee vertegenwoordigde 
het land een aandeel van 14,9% in de totale EU-uitvoer 
van farmaceutische producten. In elk van de landen 

uit tabel 9 met een vergelijkbare exportstructuur als 
die van België was de groei in de uitvoer hiervan voor 
een groot deel te danken aan de hogere waarde voor 
de sub-secties ‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische 
producten’. Als gevolg van deze positieve resultaten 
steeg het belang van farmaceutische producten in de 
Ierse nationale export tot 36,6%, terwijl het aandeel 
van deze groep producten in de Deense, Zweedse en 
Oostenrijkse uitvoer groeide tot respectievelijk 17,8%, 
7,6% en 7,0%. 

Tabel 10 : Evolutie van de rubriek voertuigen en onderdelen in de uitvoer van België, haar buur-
landen en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 225.342,5 190.001,4 -15,7 -35.341,1 35,2
2 Spanje 48.616,8 43.837,1 -9,8 -4.779,7 8,1
3 België 49.742,8 43.670,0 -12,2 -6.072,8 8,1
4 Frankrijk 47.383,1 38.850,7 -18,0 -8.532,4 7,2
5 Italië 37.466,7 33.350,4 -11,0 -4.116,2 6,2

…
8 Nederland 27.146,2 23.168,7 -14,7 -3.977,5 4,3

…
  10 Zweden 21.435,3 18.516,8 -13,6 -2.918,5 3,4

…
  12 Oostenrijk 17.070,3 14.320,2 -16,1 -2.750,1 2,7

…
  17 Denemarken 2.807,9 2.703,6 -3,7 -104,3 0,5

…
  24 Ierland 380,6 362,8 -4,7 -17,8 0,1

…
TOTAAL EU-27 623.952,1 539.418,9 -13,5 -84.533,3 100,0
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Vergelijking met buurlanden 

Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur 

Tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020) kende de 
EU-uitvoer van voertuigen en onderdelen een terugval 
van 49,8% (-84,0 miljard EUR), waarmee deze groep van 
producten gedurende dit tijdsinterval in de Europese 
Unie de rubriek was waarvan de uitvoer de zwaarste 
klappen te verwerken kreeg. In de maanden die hier-
op volgden heeft de sector het herstel ingezet waar-
door de daling van de export voor het volledige jaar 
2020 beperkt werd tot 13,5% (-84,5 miljard EUR). Samen 
voerden de 27 landen van de Europese Unie afgelopen 
jaar voor 539,4 miljard EUR aan voertuigen en onder-
delen uit. Hiermee vertegenwoordigde deze groep pro-
ducten een aandeel van 11,3% in de totale EU-uitvoer. 
Vergeleken met de uitvoer van haar buurlanden daal-
de die van België procentueel gezien sterker dan die 

van Spanje (-9,8%) en Italië (-11,0%). Duitsland bleef in 
2020 met voorsprong de belangrijkste exporteur van 
voertuigen en onderdelen in de Europese Unie, ook al 
ging de waarde van de uitvoer er met 15,7% (-35,3 mil-
jard EUR) op achteruit door de afname in de export van 
voornamelijk benzine- en dieselauto’s. Ook in Frankrijk 
(-18,0%, hetzij -8,5 miljard EUR) en Nederland werden 
er minder van dit soort wagens uitgevoerd, maar in dit 
laatste land was het daarnaast ook de lagere waarde 
voor ‘trekkers voor opleggers’ die er toe heeft bijge-
dragen dat de totale export van voertuigen en onder-
delen met 14,7% (-4,0 miljard EUR) daalde. Positief is 
dat zowel in België als in elk van haar buurlanden de 
uitvoer van elektrische en (plug-in) hybridewagens in 
opmars was. 

Niet enkel in België en haar buurlanden, maar ook in elk 
van de EU-landen met een vergelijkbare exportstruc-
tuur is de uitvoer van voertuigen en onderdelen in 
2020 verminderd. Wel zijn de Deense (-3,7%) en de Ierse 
(-4,7%) uitvoer hiervan procentueel gezien in mindere 
mate afgenomen dan de Belgische, maar dit lag mee 
aan het feit dat het belang hiervan in de totale export 
van beide landen reeds beperkt was. Net als in de to-
tale uitvoer van ons land was er ook in die van zowel 
Zweden als Oostenrijk telkens slechts één rubriek 
waarvan de waarde sterker daalde dan die van voer-
tuigen en onderdelen. Vanuit Zweden werden er vooral 

beduidend minder dieselwagens geëxporteerd, terwijl 
in de Oostenrijkse uitvoer daarnaast ook het belang 
van benzineauto’s aanzienlijk terugviel. Hierdoor ver-
minderde de uitvoer van voertuigen en onderdelen in 
deze twee landen met respectievelijk 13,6% en 16,1%. 
Aangezien Denemarken en Ierland slechts in zeer ge-
ringe mate bijdroegen aan de EU-uitvoer van voertuigen 
en onderdelen en de export van Zweden en Oostenrijk 
procentueel gezien sterker terugviel dan die van ons 
land, was het aandeel van België in de EU-uitvoer hier-
van in 2020 groter dan dat van de vier landen met een 
vergelijkbare exportstructuur bij mekaar opgeteld. 



De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

27 – Minerale brandstoffen

Tabel 11 : Evolutie van de rubriek minerale brandstoffen in de uitvoer van België, haar buurlan-
den en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Nederland 81.217,3 51.784,2 -36,2 -29.433,1 29,5
2 Duitsland 33.697,8 24.287,7 -27,9 -9.410,1 13,9
3 België 32.713,5 21.555,5 -34,1 -11.158,0 12,3
4 Spanje 20.975,6 12.669,8 -39,6 -8.305,8 7,2
5 Italië 16.197,6 9.415,2 -41,9 -6.782,4 5,4
6 Frankrijk 15.718,7 8.752,4 -44,3 -6.966,3 5,0

…
8 Zweden 9.803,4 6.614,7 -32,5 -3.188,7 3,8

…
  11 Oostenrijk 3.590,5 2.823,3 -21,4 -767,3 1,6
  12 Denemarken 4.622,7 2.720,6 -41,1 -1.902,1 1,6

…
  23 Ierland 1.074,2 748,2 -30,3 -325,9 0,4

…
TOTAAL EU-27 271.273,5 175.278,2 -35,4 -95.995,3 100,0

Vergelijking met buurlanden 

Minerale brandstoffen waren in 2020 de rubriek waar-
van de waarde in de EU-uitvoer het sterkst is gedaald. 
Mede doordat zowel het weg- als het vliegverkeer en 
de industriële activiteit waren afgenomen, is ook de 
vraag naar dit type van goederen er op achteruit ge-
gaan. Niet enkel door de verminderde vraag, maar ook 
omwille van de olie-oorlog tussen Rusland en Saoedi-
Arabië is de prijs van minerale brandstoffen tijdens de 
eerste lockdown (maart-mei) in mekaar gestuikt, waar-
na deze zich slechts traag herstelde. Dit had tot gevolg 
dat de 27 landen van de Europese Unie het voorbije 
jaar voor 96,0 miljard EUR (-35,4%) minder aan minerale 
brandstoffen exporteerden dan in 2019. Hierdoor is dan 
weer het aandeel van deze groep producten in de totale 
EU-uitvoer van goederen afgenomen van 5,2% tot 3,7%. 

Vergeleken met de uitvoer van haar buurlanden is en-
kel die van Duitsland (-27,9%) procentueel gezien min-
der sterk gedaald dan de Belgische. Nederland bleef 

afgelopen jaar met een aandeel van 29,5% en een be-
drag van 51,8 miljard EUR met voorsprong de voor-
naamste exporteur van minerale brandstoffen in de 
Europese Unie, ondanks dat de uitvoer van onze noor-
derburen met 36,2% (-29,4 miljard EUR) verminderde 
door de lagere waarde voor onder meer ‘ruwe aardo-
lie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’, ‘halfzware 
oliën’ en ‘lichte oliën’. Terwijl de export van Spanje 
en Italië met respectievelijk 39,6% en 41,9% terugviel, 
werd de sterkste procentuele afname opgetekend in 
Frankrijk. De uitvoer van dit land daalde met 44,3% (-7,0 
miljard EUR) door de lagere waarde voor o.a. ‘lichte 
oliën’, ‘halfzware oliën’ en ‘gasvormig aardgas’. 
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De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur 

Net zoals in België waren minerale brandstoffen ook 
in Denemarken en Zweden de sectie die op het vlak 
van export de meest significante daling liet opteke-
nen. De waarde hiervan in de uitvoer van beide landen 
verminderde in 2020 met respectievelijk 41,1% (-1,9 mil-
jard EUR) en 32,5% (-3,2 miljard EUR). Toch is de export 
van minerale brandstoffen vanuit dit laatste land, net 
zoals die vanuit Oostenrijk (-21,4%) en Ierland (-30,3%) 
procentueel gezien minder sterk afgenomen dan die 

van ons land. In elk van de EU-landen met een verge-
lijkbare exportstructuur had de sub-sectie ‘halfzware 
oliën’ een belangrijk aandeel in de verminderde uitvoer 
van de rubriek minerale brandstoffen. In Zweden heeft 
daarenboven ook de lagere waarde voor de sub-secties 
‘elektrische energie’ en ‘lichte oliën’ bijgedragen aan 
de terugval van de export, terwijl Denemarken even-
eens aanzienlijk minder ‘ruwe aardolie en ruwe olie uit 
bitumineuze mineralen’ uitvoerde. 

Import
30 – Farmaceutische producten

Tabel 12 : Evolutie van de rubriek farmaceutische producten in de invoer van België, haar buur-
landen en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 52.357,0 57.728,8 10,3 5.371,8 21,5
2 België 40.477,3 45.140,5 11,5 4.663,2 16,8
3 Nederland 29.082,5 30.763,4 5,8 1.680,9 11,4
4 Frankrijk 22.511,6 25.266,8 12,2 2.755,3 9,4
5 Italië 24.304,2 24.946,5 2,6 642,3 9,3
6 Spanje 14.140,6 15.342,9 8,5 1.202,3 5,7
7 Ierland 7.343,3 8.907,8 21,3 1.564,5 3,3

…
9 Oostenrijk 6.817,6 6.970,8 2,2 153,2 2,6

…
  13 Zweden 4.392,9 4.784,5 8,9 391,6 1,8
  14 Denemarken 4.056,8 4.717,3 16,3 660,5 1,8

…
TOTAAL EU-27 244.395,1 268.894,8 10,0 24.499,7 100,0



De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

Farmaceutische producten waren in 2020 niet enkel 
de rubriek waarvan de export in de Europese Unie het 
sterkst toenam in vergelijking met een jaar eerder, maar 
ook de sectie waarvan de import de meest significante 
groei liet optekenen. Doordat de waarde hiervan met 
24,5 miljard EUR (+10,0%) steeg, was deze groep van goe-
deren het voorbije jaar goed voor een bedrag van 268,9 
miljard EUR en een aandeel van 6,0% in de totale EU-
import. Vergeleken met de invoer van onze buurlanden 
is enkel die van Frankrijk (+12,2%) procentueel gezien 

sterker toegenomen dan de Belgische. Duitsland bleef 
ook in 2020 nog steeds de voornaamste importeur van 
farmaceutische producten in de EU met een aandeel 
van 21,5% en een bedrag van 57,7 miljard EUR. Dat de in-
voer van onze oosterburen met 5,4 miljard EUR (+10,3%) 
steeg, was vooral ten gevolge de hogere waarde voor 
‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’. Ook 
in de overige buurlanden was de sub-sectie ‘genees-
middelen’ de voornaamste reden voor de toename van 
de import. 

Vergelijking met buurlanden

Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur

Niet enkel in België, maar ook in Zweden en 
Denemarken was er geen enkele andere rubriek waar-
van de invoer zo sterk steeg als die van farmaceutische 
producten. De waarde hiervan in de import van beide 
Scandinavische landen nam in 2020 met respectievelijk 
8,9% (+391,6 miljoen EUR) en 16,3% (+660,5 miljoen EUR) 
toe. In dit laatste land, evenals in Ierland (+21,3%), was 
de procentuele groei van de invoer het voorbije jaar 
significanter dan in België. Toch bleef het aandeel van 

ons land in de totale EU-import van dit type goederen 
afgelopen jaar nog steeds beduidend groter dan dat 
van de vier landen met een vergelijkbare exportstruc-
tuur bij mekaar opgeteld. Het waren de sub-secties 
‘geneesmiddelen’ en ‘immunologische producten’ die 
zowel in ons land als in Ierland, Oostenrijk, Zweden en 
Denemarken aan de basis lagen van de toename in de 
invoer van farmaceutische producten. 
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De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

Vergelijking met buurlanden

Tijdens de eerste lockdown (maart-mei 2020) kende de 
EU-invoer van voertuigen en onderdelen een terugval 
van 47,5% (-67,0 miljard EUR), waarmee deze groep van 
producten gedurende dit tijdsinterval in de Europese 
Unie de rubriek was waarvan de import er het sterkst 
op achteruit ging. In de hierop volgende maanden is de 
handel in de automobielsector stelselmatig toegeno-
men waardoor de daling van de import voor het vol-
ledige jaar 2020 beperkt werd tot 15,4% (-80,4 miljard 
EUR). Samen voerden de 27 landen van de Europese 
Unie afgelopen jaar voor 440,0 miljard EUR aan voer-
tuigen en onderdelen in. Hiermee vertegenwoordigde 
deze groep producten een aandeel van 9,8% in de tota-
le EU-import. Vergeleken met de invoer van haar buur-
landen daalde die van België procentueel gezien min-
der sterk dan die van Spanje (-20,8%) en Italië (-23,2%). 
Duitsland bleef in 2020 met voorsprong de belang-
rijkste importeur van voertuigen en onderdelen in de 
Europese Unie, ook al ging de waarde van de invoer er 

met 12,4% (-15,5 miljard EUR) op achteruit door de afna-
me in de import van voornamelijk benzine- en diesel-
auto’s. Ook in Frankrijk werden er minder van dit soort 
wagens ingevoerd, maar bij onze zuiderburen was het 
daarnaast ook de lagere waarde voor ‘versnellingsbak-
ken’ die er toe heeft bijgedragen dat de totale import 
van voertuigen en onderdelen met 12,9% (-8,5 miljard 
EUR) daalde. Terwijl zowel in België als in elk van haar 
buurlanden een neerwaartse trend werd opgetekend 
in de invoer van benzine- en dieselauto’s was er tege-
lijkertijd in ieder van deze landen een hogere waarde 
voor wat de import van elektrische en (plug-in) hybride 
wagens betreft. 

87 – Voertuigen en onderdelen

Tabel 13 : Evolutie van de rubriek voertuigen en onderdelen in de invoer van België, haar buur-
landen en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 124.904,5 109.359,1 -12,4 -15.545,4 24,9
2 Frankrijk 65.776,3 57.261,8 -12,9 -8.514,5 13,0
3 België 51.919,4 43.361,9 -16,5 -8.557,5 9,9
4 Italië 43.206,5 33.166,3 -23,2 -10.040,2 7,5
5 Spanje 40.383,5 31.978,7 -20,8 -8.404,7 7,3
6 Nederland 33.171,5 29.796,1 -10,2 -3.375,4 6,8

…
8 Oostenrijk 18.888,9 15.524,7 -17,8 -3.364,2 3,5
9 Zweden 16.733,4 14.540,0 -13,1 -2.193,4 3,3

…
  15 Denemarken 7.524,1 7.102,6 -5,6 -421,5 1,6

…
  18 Ierland 3.795,2 3.297,3 -13,1 -498,0 0,7

…
TOTAAL EU-27 520.406,6 440.010,5 -15,4 -80.396,1 100,0



De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

Niet enkel in België en haar buurlanden, maar eveneens 
in elk van de overige landen van de Europese Unie is de 
invoer van voertuigen en onderdelen in 2020 vermin-
derd. Net als in de totale import van ons land is ook 
in die van zowel Oostenrijk als Zweden enkel de waar-
de van minerale brandstoffen sterker gedaald dan die 
van dit type goederen. In Oostenrijk werden er vooral 
beduidend minder benzine- en dieselwagens geïm-
porteerd, terwijl in de Zweedse invoer daarnaast ook 
het belang van automobielen voor goederenvervoer 

aanzienlijk terugviel. Dit had tot gevolg dat de totale im-
port van voertuigen en onderdelen in deze twee landen 
met respectievelijk 17,8% en 13,1% verminderde. Wel is 
de Zweedse invoer van dit type goederen net zoals die 
van Denemarken (-5,6%) en Ierland (-13,1%) procentueel 
gezien in mindere mate afgenomen dan de Belgische. 
Desondanks bleef het aandeel van België in de EU-
import van voertuigen en onderdelen in 2020 toch nog 
steeds nipt groter dan dat van de vier landen met een 
vergelijkbare exportstructuur bij mekaar opgeteld. 

Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur

27 – Minerale brandstoffen

Tabel 14 : Evolutie van de rubriek minerale brandstoffen in de invoer van België, haar buurlan-
den en EU-landen met een vergelijkbare exportstructuur

In miljoen EUR 2019 2020 Variatie 
(in %)

Variatie 
(in waarde)

Aandeel  
(2020 - in %)

1 Duitsland 96.041,3 67.731,9 -29,5 -28.309,4 19,8
2 Nederland 88.834,8 55.724,2 -37,3 -33.110,7 16,3
3 Frankrijk 59.038,9 35.189,7 -40,4 -23.849,2 10,3
4 Italië 52.237,6 31.136,4 -40,4 -21.101,2 9,1
5 België 45.207,5 29.045,2 -35,8 -16.162,3 8,5
6 Spanje 44.626,5 27.335,8 -38,7 -17.290,7 8,0

…
8 Zweden 15.028,6 10.212,0 -32,0 -4.816,6 3,0

…
  10 Oostenrijk 12.263,2 8.287,6 -32,4 -3.975,6 2,4

…
  16 Denemarken 5.741,4 3.900,2 -32,1 -1.841,2 1,1

…
  18 Ierland 5.515,2 3.385,4 -38,6 -2.129,8 1,0

…
TOTAAL EU-27 532.104,8 341.346,6 -35,8 -190.758,2 100,0

Vergelijking met buurlanden 

Gezamenlijk importeerden de 27 landen van de 
Europese Unie in 2020 voor 341,3 miljard EUR aan mi-
nerale brandstoffen. Aangezien de waarde hiervan het 

voorbije jaar met 190,8 miljard EUR (-35,8%) is afgeno-
men, viel ook het aandeel van deze groep producten in 
de totale EU-invoer terug van 10,7% tot 7,6%. Duitsland, 
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De positie van België ten opzichte van zowel haar buurlanden als van EU-landen  
met een vergelijkbare exportstructuur

dat binnen de Europese Unie de voornaamste impor-
teur van minerale brandstoffen bleef met een aandeel 
van 19,8% en een bedrag van 67,7 miljard EUR, was het 
enige buurland van België waar de invoer van dit type 
goederen procentueel gezien minder sterk daalde 
dan in ons land. Dat de invoer van onze oosterburen 
met 29,5% (-28,3 miljard EUR) verminderde, was vooral 
het gevolg van de lagere waarde voor ‘ruwe aardolie 
en ruwe olie uit bitumineuze mineralen’ en ‘halfzware 

oliën’. Ook in de overige buurlanden waren dit de 
sub-secties waarvan de import er het sterkst op ach-
teruit ging, maar in Spanje heeft daarnaast ook de la-
gere waarde voor ‘gasvormig aardgas’ er toe bijgedra-
gen dat de totale invoer van minerale brandstoffen met 
38,7% (-17,3 miljard EUR) daalde. Samen met haar buur-
landen vertegenwoordigde België in 2020 een aandeel 
van 72,0% in de EU-invoer van dit type goederen. 

Vergelijking met EU-landen met een gelijkaardige exportstructuur 

Niet enkel in België en haar buurlanden, maar ook in 
elk van de overige landen van de Europese Unie is de 
invoer van minerale brandstoffen in 2020 verminderd. 
Net als in de totale import van ons land was er in die 
van zowel Oostenrijk, Zweden als Denemarken geen 
enkele andere rubriek waarvan de waarde meer daal-
de. Van de landen met een vergelijkbare exportstruc-
tuur was het echter enkel de Ierse invoer van minerale 
brandstoffen die er procentueel gezien sterker op ach-
teruit ging dan de Belgische. In Ierland was het voor-
al de verminderde import van ‘halfzware oliën’ en in 

mindere mate die van ‘ruwe aardolie en ruwe olie uit 
bitumineuze mineralen’, ‘gasvormig aardgas’ en ‘lichte 
oliën’ die ertoe heeft bijgedragen dat de waarde van 
de totale invoer met 38,6% (-2,1 miljard EUR) terugviel. 
Ook al is de Belgische import van minerale brandstof-
fen vanuit procentueel oogpunt net iets meer afgeno-
men dan die van Zweden (-32,0%), Denemarken (-32,1%) 
en Oostenrijk (-32,4%), toch bleef het aandeel van ons 
land in de totale EU-invoer van dit type goederen afge-
lopen jaar groter dan dat van de vier landen met een 
vergelijkbare exportstructuur samengeteld. 
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Motivering  
en steekproef

xxxxx

H et eerste deel van de studie onthulde een totale daling van 6,0% van de Belgische goederenexport volgens 
het nationale concept tussen 2019 en 2020. Bepaalde rubrieken, zoals farmaceutische producten (+19,1%) of 
diverse producten van de chemische industrie (+7,0%) registreerden een belangrijke groei. Andere, waaron-

der minerale brandstoffen (-34,9%) of organische chemische producten (-12,1%), zagen daarentegen een aanzienlijke 
terugval in hun export. Uit een steekproef die voor dit tweede deel van de studie werd getrokken, blijkt dat een kwart 
van de exporterende bedrijven maar liefst 88,4% van de totale uitvoer vertegenwoordigt. Een klein aantal bedrijven 
bepaalt dus in wezen het gros van de Belgische buitenlandse handel, hetgeen niet noodzakelijk de realiteit van het 
economische weefsel van exporterende bedrijven in zijn geheel beschrijft. In dit tweede deel zal daarom meer aan-
dacht worden besteed aan een micro-economisch perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met de verdeling 
van de individuele resultaten van bedrijven.

Hiertoe werd in samenwerking met de Nationale Bank van België een steekproef getrokken van 3.794 exporterende 
bedrijven onder diegenen die de Instrastat-aangifte in 2019 en 2020 hebben ingevuld. Bedrijven die minimaal 1,0 
miljoen EUR exporteren naar andere landen van de Europese Unie zijn verplicht om deze Intrastat-aangifte in te 
vullen met de details en de bestemming van de uitgevoerde producten. Deze verplichting geldt zowel voor het be-
treffende jaar als voor het daaropvolgende jaar, ongeacht het bedrag. Deze steekproef sluit per definitie de kleinste 
ondernemingen uit die niet aan deze drempel voldoen en is daarom niet bedoeld om alle exporteurs te vertegen-
woordigen. De intracommunautaire uitvoer van de bedrijven die willekeurig uit de Intrastat-lijst werden getrokken, 
werd aangevuld met de extracommunautaire export uit de Extrastat-databanken die de douaneaangiften van de 
exporteurs verzamelen. Handel in diensten wordt niet aan de autoriteiten gemeld en zal daarom niet in de geana-
lyseerde steekproef worden opgenomen. 

De steekproef van 3.794 bedrijven bevat de volgende informatie:

• export naar de hele wereld, volgens het nationale concept, volgens de 99 hoofdstukken van het geharmoni-
seerde systeem (in 2019 en 2020)

• export van alle producten, volgens het nationale concept, naar elk van de 50 belangrijkste klanten van België 
in 20191 (in 2019 en 2020)

• een reeks variabelen uit de posten van de jaarrekening 2019 (situatie per 31 december)2

De informatie die aan de basis ligt van deze steekproef, werd beschikbaar gesteld door de Nationale Bank van 
België. De bedrijven uit deze steekproef exporteerden in 2020 samen voor 90,7 miljard EUR aan goederen, hetgeen 
overeenkomt met 34,7% van de totale Belgische export volgens het nationale concept (261,2 miljard EUR).

1  Dit zijn in dalende volgorde van belangrijkheid: Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Spanje, Polen, 
China, Luxemburg, India, Zweden, Zwitserland, Turkije, Rusland, Oostenrijk, Tsjechië, Canada, Japan, Hongarije, Brazilië, Denemarken, 
Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Ierland, Portugal, Finland, Roemenië, Israël, Hongkong, Saoedi-Arabië, Australië, Noorwegen, 
Griekenland, Zuid-Korea, Singapore, Mexico, Egypte, Zuid-Afrika, Slowakije, Marokko, Thailand, Togo, Algerije, Taiwan, Bulgarije, Litouwen, 
Senegal, Maleisië en Slovenië.

2  Bedrijven moeten hun jaarrekening van het voorgaande kalenderjaar uiterlijk op 30 juni van het volgende jaar publiceren (met uitzonde-
ringen vanwege de aard van de activiteit waarvan de periode niet overeenkomt met een kalenderjaar). De jaarrekeningen voor 2020 zijn 
dus op de publicatiedatum van deze studie nog niet gepubliceerd bij de Nationale Bank van België.
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2.2.1  Individuele variaties in export

E erst zal de procentuele verandering in de totale 
export van bedrijven tussen 2019 en 2020 wor-
den geanalyseerd. Elke staaf in het histogram 

van figuur 3 vertegenwoordigt een interval van 10 vari-
atiepunten in de export. De staaf helemaal links in de 
grafiek groepeert dus alle bedrijven die tussen 2019 en 
2020 een verlies aan export van 90 tot 100% hadden. De 
hoogte van elke staaf geeft het aantal bedrijven aan dat 
in het interval is opgenomen. Er waren 71 bedrijven van 
de 3.794 in de steekproef waarvan de uitvoer daalde met 
90 tot 100%.

De tweede staaf die het verst naar links ligt, vertegen-
woordigt bedrijven die 90 tot 80% van hun uitvoer heb-
ben verloren, enzovoort. Het meest vertegenwoordigde 
interval is die met een verlies van 0-10% van de export 
(609 bedrijven), gevolgd door die met een verlies van 
10-20% (539 gevallen) en die met een winst van 0-10% 
(508 gevallen).

De verticale stippellijnen introduceren het concept van 
“kwartielen” dat ook in de rest van dit deel zal worden 
gebruikt. De stippellijn helemaal links komt overeen met 
het eerste kwartiel (Q1) dat een waarde van -26,3% heeft. 
Dit betekent dat de export van 25% van de bedrijven met 

meer dan 26,3% daalde en dat 75% van de bedrijven het 
beter deed dan een daling van 26,3% in hun export.

Het tweede kwartiel (Q2), beter bekend als de mediaan, 
is gelijk aan -8,3%. De export van 50% van de bedrijven 
daalde met andere woorden met meer dan 8,3%, ter-
wijl de overige 50% van de entiteiten in 2020 een beter 
resultaat behaalde dan een verlies van 8,3%. Het der-
de kwartiel (Q3), gesymboliseerd door de meest rechtse 
verticale stippellijn in figuur 3, bedraagt +8,3%. De ex-
port van 25% van de bedrijven groeide dus met meer 
dan 8,3%, terwijl de overige 75% van de bedrijven slech-
ter presteerde dan een stijging van 8,3%.

Dit histogram laat toe om een eerste verschil t.o.v. het eer-
ste hoofdstuk van de studie vast te stellen. De mediane 
verandering in de export (-8,3%) plaatst de cursor lager 
dan de verandering in de totale export (-6,0%). Een aan-
tal grote exportbedrijven beperkte dus de totale variatie 
tot een meer beheerste daling dan de mediaan van 8,3%. 
De realiteit van het weefsel van exporterende bedrijven 
is echter iets meer divers. De helft van de bedrijven met 
de meest centrale prestaties3 zit tussen een verlies van 
26,3% en een winst van 8,3% in termen van export. De 
prestatie van 70% van de entiteiten ligt tussen een daling 
van 37,6% en een stijging van 21,5% van hun export.  

Figuur 3 : Histogram van procentuele veranderingen in de export van bedrijven tussen 2019 en 
2020

3  Bij de meest centrale prestaties beschouwen we alle bedrijven waarvan de 25% die de slechtste resultaten hebben behaald en de 25% die 
het best presteerden, zijn verwijderd. Alleen de 50% bedrijven met de minst extreme prestaties blijven over.
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2.2.2  Individuele variaties in export per hoofdstuk

Figuur 4 toont de boxplots van alle hoofdstukken waarvoor er ten minste 50 bedrijven waren die in 2019 minimaal 0,1 
miljoen EUR exporteerden van het betreffende hoofdstuk4. De boxplot illustreert het concept van kwartielen: het lin-
keruiteinde van een staaf vertegenwoordigt het eerste kwartiel, het rechteruiteinde symboliseert het derde kwartiel en 
het segment tussen de twee is bijgevolg de mediaan. Deze verschillende boxplots worden van hoog naar laag gerang-
schikt volgens afnemende mediaan van de verschillende hoofdstukken.

Hoofdstuk 8 (Fruit), waarvan 78 bedrijven in de steekproef in 2019 ten minste 0,1 miljoen EUR exporteerden, heeft de 
hoogste mediaan van alle beschouwde hoofdstukken. 50% van de bedrijven die in 2019 minimaal 0,1 miljoen EUR aan 
goederen van dit hoofdstuk uitvoerden, realiseerden een exportgroei van minimaal 17,7%. De totale procentuele veran-
dering van het hoofdstuk5 was evenwel beperkt tot 6,5%, hetgeen betekent dat enkele belangrijke exporteurs de resul-
taten in negatieve zin beïnvloedden. Hoofdstuk 30 (Farmaceutische producten) vertegenwoordigt de tweede hoogste 
mediaan (+4,8%), ook al lag deze ruim onder de algemene stijging van het hoofdstuk met 19,1%. Dit fenomeen is in strijd 
met de resultaten van hoofdstuk 8: grote exporteurs van farmaceutische producten hebben het immers beter gedaan 
dan andere bedrijven. Hoofdstuk 23 (Dierenvoeder) heeft de op twee na hoogste mediaan (+2,7%), ook al was deze lager 
dan de totale groei van de export van goederen uit dit hoofdstuk (+8,6%). Levende planten (hoofdstuk 6) zijn de laatste 
rubriek met een positieve mediane variatie in de export (+2,3%). Dit resultaat ligt ook heel dicht bij de algemene stijging 
van de uitvoer met 2,8%, hetgeen duidt op een meer homogene prestatie tussen de verschillende bedrijven die goede-
ren uit dit hoofdstuk exporteren.

Andere hoofdstukken worden gekenmerkt door negatieve mediane resultaten. De voornaamste hiervan is hoofdstuk 62 
(Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk), waarvan de helft van de bedrijven die in 2019 meer 
dan 0,1 miljoen EUR van deze goederen exporteerden een omzetdaling van meer dan 26,8% registreerden. De grootste 
spelers in de sector hebben er evenwel voor gezorgd dat de totale afname van de export van deze rubriek tot 6,8% be-
perkt bleef. De helft van de bedrijven die edelstenen en edelmetalen exporteren, rapporteerde een afname van de uit-
voer van meer dan 26,1%. Ter herinnering: de totale export van deze productgroep verminderde met 15,5%. Verder waren 
er nog vier andere hoofdstukken met een mediane daling van meer dan 20% van de uitvoer:

• Hoofdstuk 58 (Speciale weefsels) met een mediaan 
verlies van 25,2% t.o.v. 23,7% in totaal;

• Hoofdstuk 49 (Grafische artikelen) met een mediaan 
verlies van 22,4% t.o.v. 16,5% in totaal;

• Hoofdstuk 55 (Synthetische of kunstmatige stapelvezels) 
met een mediaan verlies van 21,6% t.o.v. 4,9% in totaal; 

• Hoofdstuk 72 (Gietijzer, ijzer en staal) met een mediaan 
verlies van 21,4% t.o.v. 16,4% in totaal.

We wijzen eveneens op de verschillen tussen de algemene en de mediane uitvoer voor de productgroepen die hierbo-
ven niet zijn opgesomd, maar die wel tot de top 10 van de grootste variaties in waarde behoren tussen 2019 en 2020 :

• minerale brandstoffen (hoofdstuk 27), waarvan de to-
tale export met 34,9% is afgenomen, worden geken-
merkt door een mediane daling die beperkt is tot 11,7%;

• organische chemische producten (hoofdstuk 29), 
waarvan de totale export met 12,1% is verminderd, 
registreerden een mediane terugval van 16,9%;

• voertuigen en onderdelen (hoofdstuk 87), waarvan 
de totale export er met 7,5% op achteruit is gegaan, 
vertoonden een mediaan verlies van 15,5%;

• machines en toestellen (hoofdstuk 84), waarvan de to-
tale export met 7,3% afnam, noteerden een mediane 
daling van 13,3%;

• kunststoffen (hoofdstuk 39) vertoonden een totale 
(-5,1%) en mediane (-6,1%) achteruitgang die vrij gelijk-
aardig waren;

• optische, precisie- en medische instrumenten (hoofd-
stuk 90), waarvan de totale export met 9,3% verminder-
de, lieten mediane daling van 12,3% optekenen.
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Individuele variaties

4  Dit minimum van 0,1 miljoen EUR per bedrijf maakt het dus mogelijk om entiteiten te elimineren waarvan de extreme procentuele variaties te wijten 
zijn aan de lage geëxporteerde hoeveelheden. Indien voor een bedrijf de export van een bepaald hoofdstuk stijgt van 500 EUR tot 2500 EUR, verte-
genwoordigt dit een procentuele verandering van 400% die niet meteen representatief is voor een significante trend.

5  Hiermee wordt de procentuele verandering van de totale uitvoer van hoofdstuk 8 (Fruit) tussen 2019 en 2020 bedoeld, zonder enige interesse te 
hebben in de verschillende bedrijven die hier deel van uitmaken.

Figuur 4 : Boxplots per hoofdstuk van procentuele veranderingen in de export van bedrijven tus-
sen 2019 en 2020

01 Levende dieren 
02 Vlees
04 Melk en zuivelproducten
06 Levende planten
07 Groenten en planten
08 Fruit
15 Vetten en oliën
16 Bereidingen van vlees en vis
17 Suiker
18 Cacao
19 Bereidingen van graan
20 Bereidingen van groenten en fruit
21 Diverse producten voor menselijke consumptie
22 Dranken
23 Voedsel voor dieren
25 Zout en zwavel
27 Minerale brandstoffen
29 Organische chemische producten 
30 Farmaceutische producten 
32 Looi- en verfextracten
33 Etherische oliën en cosmetische producten
34 Zeep en was
38 Diverse producten van de chemische industrie 
39 Kunststoffen
40 Rubber
42 Lederwaren
44 Hout en houtskool
48 Papier en karton

49 Grafische artikelen
54 Synthetische of kunstmatige filamenten
55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels
56 Watten en vilt
57 Tapijten
58 Speciale weefsels
59 Geïmpregneerde weefsels
61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk
62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- 
 of haakwerk
63 Textielartikelen 
68 Werken van steen, gips en soortgelijke materialen
69 Keramische producten
70 Glas en glaswerk
71 Edelstenen en edelmetalen
72 Gietijzer, ijzer en staal
73 Werken van gietijzer, van ijzer en van staal
74 Koper
76 Aluminium
82 Gereedschap van onedel metaal
83 Allerlei werken van onedele metalen
84 Machines en toestellen
85 Elektrische machines
87 Motorvoertuigen en onderdelen 
90 Optische, precisie- en medische instrumenten
94 Meubelen
95 Speelgoed en spellen
96 Diverse werken
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Figuur 5 toont, in dalende volgorde van mediane presta-
ties, de boxplots per land van de procentuele verandering 
in de export van bedrijven tussen 2019 en 2020. Net als 
in het vorige punt worden enkel bedrijven in aanmerking 
genomen die minimaal 0,1 miljoen EUR exporteren naar 

2.2.3  Individuele variaties in export per land van bestemming

het betreffende land. Landen die niet tot de top 50 van 
Belgische klanten behoorden in 2019 en landen die niet 
minstens 50 bedrijven in de steekproef tellen, worden 
niet opgenomen in figuur 5.

Figuur 5 : Boxplots per land van bestemming van procentuele veranderingen in de export van 
bedrijven tussen 2019 en 2020

Taiwan is de bestemming waar de mediane uitvoer het 
meeste weerstand heeft geboden tegen de COVID-19 cri-
sis. De helft van de naar dit land exporterende bedrijven 
realiseerde een resultaat dat beter was dan een verlies 
aan uitvoer van 3,3%. Deze mediane prestatie ligt ech-
ter ruim onder de stijging van 30,2% in de totale export 
naar Taiwan. De stijging van de uitvoer met 68,8 miljoen 

EUR (+30,4%) van farmaceutische producten en met 80,5 
miljoen EUR (+169,4%) van onedele metalen verklaren 
voor een groot deel de groei van de totale export naar 
dit land. Het derde kwartiel (+21,5%) ligt een stuk lager 
dan de algemene stijging van 30,2%, hetgeen aantoont 
in welke mate een beperkt aantal grote bedrijven de 
buitenlandse handelscijfers kan bepalen.

« De mediane export naar Taiwan, Denemarken en onze drie grote buren houdt goed stand, terwijl die naar het 
Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje sterk getroffen is »
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Individuele variaties

De export naar onze Nederlandse, Duitse en Franse bu-
ren heeft verhoudingsgewijs goed standgehouden en 
behoort tot de top 5 van minst slechte mediane resul-
taten. De mediane uitvoer naar Nederland daalde met 
6,0%, terwijl de afname van de totale uitvoer naar dit 
land met -6,4% vrij gelijklopend was. Minerale produc-
ten (-1,7 miljard EUR, hetzij -33,4%) is de rubriek waarvan 
de export naar dit land het sterkst verminderde. De af-
name van de uitvoer naar Duitsland, waar de mediane 
daling 9,4% bedroeg t.o.v. een achteruitgang van 11,3% 
voor de totale export, was grotendeels het gevolg van 
de verminderde uitvoer van chemische producten (-2,7 
miljard EUR, hetzij -17,9%). In de handel met Frankrijk lag 
de mediane daling van de export (-11,1%) daarentegen 
hoger dan de achteruitgang van de totale uitvoer naar 
dit land (-9,3%). Het was in de eerste plaats de afname in 
de export van minerale producten (-EUR 1,7 miljard) die 
verantwoordelijk was voor deze terugval.

Denemarken nestelde zich op de derde plaats in de 
ranglijst tussen onze drie grote buren in. De uitvoer naar 
dit land daalde voor 50% van de geselecteerde bedrij-
ven met minstens 7,4%. Deze mediane prestatie ligt ech-
ter ruim onder het algemene resultaat: de totale export 
naar dit land steeg immers met 8,2%, hetgeen vooral 
door toedoen van de groei in de uitvoer van farmaceuti-
sche producten met 73,7 miljoen EUR (+49,8%) is.

Ook in de uitvoer naar China, waar de COVID-19 epide-
mie begon, was er een aanzienlijke kloof tussen het me-
diane en het totale resultaat. De helft van de Belgische 
bedrijven registreerde een daling van de export met 
meer dan 13,5%, terwijl de totale uitvoer naar dit land in 
2020 met 23,6% toenam. De grootste exporterende enti-
teiten, die een meerderheid van de uitvoer naar dit land 
voor hun rekening namen, presteerden bijgevolg beter 
dan hun kleinere tegenhangers. Farmaceutische produc-
ten, waarvan de waarde met 93,5% (+765,7 miljoen EUR) 
steeg, zijn de voornaamste reden voor de stijging van de 
totale export.

De totale export naar de Verenigde Staten groeide in 
2020 met 8,0%, hetgeen bijna uitsluitend te danken was 
aan de gestegen uitvoer van farmaceutische producten 
met 25,7% (+2,6 miljard EUR). De micro-economische 

realiteit is echter heel anders, aangezien 50% van de 
bedrijven die naar dit land exporteren hun uitvoer met 
meer dan 16,0% zagen afnemen.

Eind 2020 stond in het teken van de Brexit. De COVID-19 
crisis en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de 
Europese Unie bleven niet zonder gevolgen: de helft van 
de bedrijven die naar dit land exporteerden, registreer-
de een terugval van de uitvoer van meer dan 19,3%. Toch 
bleef de daling van de totale export naar het Verenigd 
Koninkrijk beperkt tot 6,2%. Naar aanleiding van de 
Brexit werd er in dit land voor bepaalde goederen im-
mers een bijkomende voorraad aangelegd, hetgeen de 
Belgische uitvoer van edelstenen en edelmetalen met 
606,5 miljoen EUR (+127,1%) deed stijgen. Dit heeft de 
verminderde uitvoer van andere productgroepen voor 
een groot deel opgevangen.

De Belgische export naar Italië en Spanje, de twee 
Europese landen die aan het begin van de epidemie het 
zwaarst getroffen waren, vertoonde relatief vergelijkbare 
resultaten. De mediane uitvoer naar deze twee landen 
daalde met respectievelijk 19,5% en 22,0%. Het algemeen 
resultaat van de Belgische export naar deze twee be-
stemmingen (-1,2% voor Italië en -0,6% voor Spanje) is 
dus niet noodzakelijk de realiteit van alle bedrijven. De 
groei in de uitvoer van farmaceutische producten (+277,0 
miljoen EUR, hetzij +13,6% voor Italië en +225,9 miljoen 
EUR, hetzij +18,8% voor Spanje) heeft ervoor gezorgd dat 
de daling van de totale export naar deze twee landen 
beperkt bleef.

Er waren vier landen waar de Belgische export een me-
diane daling van meer dan 30% registreerde. De medi-
ane uitvoer naar India verminderde met 31,6% t.o.v. een 
afname van de totale export naar dit land van bijna 
33,0%. De mediane achteruitgang van de uitvoer naar 
Bulgarije bedroeg 32,1%, terwijl de terugval van de tota-
le export naar dit land beperkt bleef tot 12,9%. De me-
diane daling van de uitvoer naar zowel Singapore als 
Algerije liep tenslotte op tot 37,9%. De afname van de 
totale Belgische export naar beide landen was echter 
minder significant: een verlies van 5,0% in de uitvoer 
naar Singapore en van 12,4% naar Algerije.
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2.2.4  Individuele variaties in export per voltijdse equivalent

De steekproef van de Nationale Bank van België om-
vat 3.550 bedrijven die hun “Gemiddeld aantal perso-
neelsleden in voltijdse equivalenten” (post 9087 van de 
jaarrekening) opgaven. Deze variabele werd omgezet in 

7 categorieën om boxplots te creëren (Figuur 6) van de 
procentuele verandering in de export tussen 2019 en 
2020 binnen elk daarvan.

Figuur 6 : Boxplots per voltijdse equivalent van procentuele veranderingen in de export van be-
drijven tussen 2019 en 2020

Het waren de kleinste (0-10 VTE’s) en de grootste (500-
1000 VTE’s en meer dan 1.000 VTE’s) ondernemingen die 
de sterkste daling registreerden in termen van de medi-
aan. De mediaan van de variatie van entiteiten van 500 tot 
1.000 VTE’s is verreweg het meest negatief: de helft van de 
bedrijven van deze omvang heeft meer dan 15,0% van de 
export verloren. De kleinste bedrijven met 0 tot 10 VTE’s 
lieten een mediane verandering in hun export van -9,2% 
optekenen; zij hebben ook het grootste interval tussen 

het derde en het eerste kwartiel (10,8% - (-30,4%) = 41,2 
punten). Het is daarom in deze categorie van bedrijven 
dat de resultaten het meest gediversifieerd zijn in termen 
van export. Dit is niet verwonderlijk, want hoe lager de 
waarde die een onderneming exporteert (wat het geval 
is voor de kleinste onder hen), des te meer haar resul-
taten onderhevig zullen zijn aan procentuele wijzigingen 
tijdens het daaropvolgende jaar.

« De export van de grootste bedrijven heeft de COVID-19 crisis iets minder goed doorstaan dan die van de kleinere 
bedrijven »
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2.2.5  Individuele variaties in export volgens exportafhankelijkheid

Figuur 7 : Boxplots naar exportafhankelijkheid van procentuele veranderingen in de export van 
bedrijven tussen 2019 en 2020

De verhouding van de exportafhankelijkheid van een bedrijf wordt als volgt gedefinieerd :

Totale export
Omzet (post 70 van de jaarrekening)

Figuur 7 laat zien dat zowel bedrijven die voor 50 tot 
75% als voor meer dan 75% van hun omzet afhankelijk 
zijn van export verhoudingsgewijs goed hebben stand 
gehouden tijdens de COVID-19 crisis in 2020. Ze regis-
treerden mediane prestaties van respectievelijk -6,4% 
en -7,6%, terwijl de algemene mediaan van de steek-
proef -8,3% bedroeg. Deze twee categorieën van on-
dernemingen, die sterk afhankelijk zijn van de export, 
worden ook gekenmerkt door het feit dat zij de smalste 
intervallen hebben tussen het derde en eerste kwartiel. 
De eerste helft van de bedrijven met de meest centra-
le prestaties boekte een resultaat dat ligt tussen een 

verlies van 22,0% en een winst van 7,6% (verschil van 
29,6 punten) voor bedrijven die voor 50 tot 75% van hun 
omzet afhankelijk zijn van export. Bedrijven die in 2019 
voor meer dan 75% van hun omzet afhankelijk waren van 
export, hebben een prestatiekloof van 24,2 punten tus-
sen Q3 (-22,1%) en Q1 (+2,1%). De categorie van bedrijven 
die het minst afhankelijk zijn van export (minder dan 5% 
van hun omzet in 2019), boekte echter de meest gedi-
versifieerde resultaten, hetgeen niet meteen verrassend 
is. Voor de helft van de entiteiten van dit type, met de 
meest centrale prestaties, varieerde de uitvoer in 2020 
van -39,8% tot +46,3%.

« De uitvoer van bedrijven die het meest afhankelijk zijn van export houdt relatief goed stand »

De totale export staat gelijk aan de uitvoer van goede-
ren van het bedrijf naar de hele wereld in 2019. De omzet 
komt overeen met het totaal van de verkopen van goede-
ren en diensten vóór belastingen. De jaarrekening die de 

bedrijven jaarlijks publiceren, maakt echter niet altijd een 
onderscheid tussen verkopen van goederen en diensten. 
Deze ratio kan dus naar beneden worden vertekend voor 
degenen die ook diensten uitvoeren.
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2.2.6  Individuele variaties in export per winstmarge

De winstmarge van een onderneming wordt als volgt geformuleerd :

Bedrijfswinst/-verlies (post 9901 van de jaarrekening)
Omzet (post 70 van de jaarrekening)

De resultaten geïllustreerd in figuur 8 zijn opmerke-
lijk in die zin dat de mediane verandering in de export 
van bedrijven in 2020 in dalende volgorde gerelateerd 
is aan hun winstmarge in 2019. De meest winstgevende 
bedrijven (3 categorieën met een winstmarge van meer 
dan 5%) lieten in 2019 een beperkte mediane afname 
optekenen die varieerde tussen 3,5% en 4,9% van hun 
export. Bedrijven met een winstgevendheid van 0% tot 

5% noteerden een mediane daling van 8,1% tot 8,7% van 
hun uitvoer. De bedrijven die in 2019 verlieslatend wa-
ren, zij met een negatieve winstmarge, zijn voor wat de 
export betreft ook degenen die het meest hebben gele-
den onder de COVID-19 crisis. Het mediane exportverlies 
bedroeg 13,5% voor de groep bedrijven met een winst-
marge tussen 0% en -5,0% en zelfs 17,1% voor bedrijven 
waarvan het verlies opliep tot meer dan 5,0%.

Figuur 8 : Boxplots per handelsmarge van procentuele veranderingen in de export van bedrijven 
tussen 2019 en 2020

Deze ratio meet de commerciële winstgevendheid van 
een bedrijf en kan worden geïnterpreteerd als het per-
centage van de omzet dat winst genereert wanneer deze 
positief is of verlies wanneer deze een negatieve waarde 

heeft. Deze ratio is over het algemeen niet vergelijkbaar 
tussen bedrijven aangezien hun winstgevendheid per be-
drijfstak verschilt.

« Hoe hoger de winst van een bedrijf, des te minder daalde de export in 2020 »
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Individuele variaties

2.2.7  Individuele variaties in export volgens de schuldgraad

Figuur 9 : Boxplots naar schuldgraad van procentuele veranderingen in de export van bedrijven 
tussen 2019 en 2020

De schuldgraad van een onderneming wordt als volgt berekend :

Schulden op ten hoogste 1 jaar (posten 42/48 van de jaarrekening)+Schulden op meer dan 1 jaar (post 17 van de jaarrekening)
Eigen vermogen (posten 10/15 van de jaarrekening)

Schulden op ten hoogste één jaar of schulden op kor-
te termijn zijn schulden met een aflossingsduur van 
ten hoogste één jaar. Het zijn onder meer facturen die 
aan leveranciers moeten worden betaald. Schulden op 
meer dan één jaar of langlopende schulden hebben een 
looptijd van meer dan één jaar. Het meest voorkomende 
voorbeeld is een af te lossen banklening. Het eigen ver-
mogen vertegenwoordigt de middelen van het bedrijf die 

eigendom zijn van de aandeelhouders: dit zijn in wezen 
hun bijdragen aan het bedrijf en de reserves die in de 
loop der tijd zijn opgebouwd. De schuldgraad beoordeelt 
de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf op 31 decem-
ber 2019: hoe lager deze is, hoe beter het bedrijf in staat 
zal zijn om zijn terugbetalingstermijnen te respecteren. 
Het beschrijft in zekere zin de levensverwachting van de 
onderneming.

Het meest opvallende resultaat voor deze ratio komt van 
bedrijven met de laagste aflossingscapaciteit (schuld-
graad boven 20%). Deze ondernemingen zijn ook dege-
nen waarvan de mediane export het sterkst daalde. Voor 
de helft van deze bedrijven nam de uitvoer met min-
stens 18,6% af. Ondernemingen waarvan de schuldgraad 
tussen 10% en 20% bedraagt, hebben met een mediane 

daling van de export van 4,8% het best weerstand gebo-
den aan de COVID-19 crisis. Dit resultaat moet echter wel 
genuanceerd worden vanwege het belang (51,4 punten) 
van het interval tussen het derde en eerste kwartiel: de 
50% van bedrijven met de meest centrale prestaties zag 
hun export variëren van -30,7% tot +20,8%.

« De bedrijven met de meeste schulden (>20%) zagen hun exportvolume sterker verminderen dan die met een la-
gere schuldgraad »
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2.2.8  Individuele variaties in export naar reserveverhouding

De gehanteerde reserveverhouding wordt als volgt berekend :

Reserves (post 13 van de jaarrekening) + Overgedragen winst/verlies (post 14 van de jaarrekening)
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 620 van de jaarrekening)

Bij het afsluiten van de jaarrekening beslist de algeme-
ne vergadering van de vennootschap over de bestem-
ming van de winst (of het verlies) na belastingen over 
het boekjaar. Deze winst (verlies) kan worden toegewe-
zen aan verschillende soorten reserves (gegroepeerd 
in post 13), uitgekeerd aan aandeelhouders/bestuur-
ders in de vorm van dividenden/bestuurdersvergoe-
dingen of het kan ten laste van de overgedragen winst 
(verlies) geboekt worden met het oog op een volgend 

toewijzingsbesluit. De bezoldigingen en de sociale las-
ten vertegenwoordigen op hun beurt de jaarlijkse loon-
massa van het personeel (met uitzondering van uit-
zendkrachten) in het bedrijf. Het omvat geen bijdragen, 
bonussen en andere diverse personeelskosten. De re-
serveverhouding kan dus worden gezien als het relatie-
ve vermogen van het bedrijf om zijn geaccumuleerde 
resultaten in de loop der tijd aan te boren om een mo-
gelijk toekomstig exploitatieverlies op te vangen.

Figuur 10 : Boxplots naar reserveverhouding van procentuele veranderingen in de export van 
bedrijven tussen 2019 en 2020

Ondernemingen met een ratio groter dan 100% bezetten 
de top drie posities in termen van mediaan exportre-
sultaat. De bedrijvengroep die wordt gekenmerkt door 
een reserveratio tussen 200% en 500%, kende een me-
diaan verlies aan uitvoer dat beperkt bleef tot 4,6%. 
De twee volgende exportgroepen (ratio boven 500% 
en tussen 100% en 200%) leden mediane dalingen van 

respectievelijk 7,4% en 7,7%. Bedrijven zonder reserves 
vertoonden ook de slechtste mediane exportpresta-
ties. Deze mediane resultaten variëren van een terugval 
van 14,2% voor bedrijven met een ratio van minder dan 
-100% tot een daling van 19,3% voor bedrijven met een 
relatieve reserve tussen -50% en 0%.

« Bedrijven zonder reserves zijn ook degenen waarvan de export het sterkst is afgenomen »
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België was in 2020 dan wel niet de beste leerling van de klas op het vlak van de buiten-
landse handel, maar voor een land dat zo open en afhankelijk is van de in- en uitvoer 

van goederen en diensten heeft het er al bij al nog niet zo slecht vanaf gebracht. De procen-
tuele afname van de Belgische uitvoer lag lager dan de gemiddelde daling voor de voltallige 
EU, terwijl de invoer van ons land slechts een fractie sterker is afgenomen. Internationaal 
gezien is ons land afgelopen jaar zelfs opgeklommen naar de 10de plaats in de lijst met be-
langrijkste exporteurs van goederen ter wereld en naar de 12de plaats in de rangschikking 
van voornaamste importeurs. Ondanks de crisis realiseerde een kwart van de best pres-
terende Belgische bedrijven in 2020 zelfs een exportgroei van meer dan 8,3% en dit voo-
ral dankzij de gestegen uitvoer van fruit, farmaceutische producten, dierenvoeder, levende 
planten, alsook van etherische oliën en cosmetische producten.

SLOTWOORD
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